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Dobre praktyki w Spółdzielniach Mieszkaniowych 
część I

Spółdzielnia, jako firma jest z założenia jednostką społeczną. Dlatego stanowi naturalną płaszczyznę dyskusji, sporów, 

a także powstawania sytuacji konfliktowych. Sytuacja konfliktogenna nie musi stanowić jednak sama w sobie zarzewia 

otwartego konfliktu wyrażającego się manifestowaniem postaw antagonistycznych. Różnice interesów, czy też odmien-

ność poglądów i ocen nie powinny konfliktować lokatorów. Tym bardziej nie powinna przybierać form agresywnych 

– mówi Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotr Szereda.  

Zmiany w prawie spółdzielczym 
na pewno zwiększyły ilość członków. 
Czy zmieniło się stosowanie, 
nazwijmy to, „dobrych praktyk”?  

 W naszej Spółdzielni, na dzień dzisiejszy, 
zwiększyła się liczba członków o ponad 50%. 
W naszym przypadku jest to bardzo znaczący 
wzrost. Dlatego, nazwijmy to kolokwialnie, 
„nowi” ale też „starzy” Członkowie Spółdzielni 
powinni mieć świadomość, że spółdzielnia jest 
specyficzną formą zbiorowej aktywności 
społecznej i wspólnotowej przedsiębiorczo-
ści. Jest równie dobrą formą działalności go-
spodarczej, jak każda inna, lecz wymaga od 
członków większej aktywności społecznej 
oraz świadomości realizowanych zadań i ce-
lów. Trzeba pamiętać, że „Spółdzielnia jest bi-
znesem, ale jeśli jest tylko biznesem, jest złym 
interesem” - to słowa Charlsa Gide francuskie-
go ekonomisty na temat spółdzielczości. Pol-
ska pisarka Maria Dąbrowska natomiast mó-
wiła: „Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tym 
samym, co odjąć miłości uduchowienie”. To tyl-
ko dwie wypowiedzi dotyczące istoty spół-
dzielczego działania. 

No tak, ale w tak ogromnym 
biznesie, gdzie tysiące ludzi 
- lokatorów ma możliwości decyzyjne, 
nie trudno wpaść w konflikt.

 Spółdzielnia to prywatna firma, ale jako 
firma -  spółdzielnia jest z założenia jednostką 
społeczną. Dlatego stanowi naturalną pła-
szczyznę dyskusji, sporów, a także powsta-
wania sytuacji konfliktowych. Sytuacja konfli-
ktogenna nie musi stanowić jednak sama w so-
bie zarzewia otwartego konfliktu wyrażają-
cego się manifestowaniem postaw antagoni-
stycznych. Różnice interesów, czy też odmien-
ność poglądów i ocen, nie powinny konflikto-
wać lokatorów. Tym bardziej, nie powinny 
przybierać form agresywnych. Spółdzielnia, 
w tym Zarząd wraz z Radą Nadzorczą, powinni  
zapobiegać powstawaniu i narastaniu sporów 
poprzez prowadzenie dialogu w ramach wła-
snych organów statutowych oraz ze swoimi 
członkami. Analizy i oceny dokonywane przez 
organy spółdzielni powinny skupiać się na szu-
kaniu przyczyn zaistniałego problemu i wy-
pracowaniu sposobu, który pozwoli ten pro-
blem rozwiązać. Rada Nadzorcza ma obowią-
zek zajmować racjonalne i obiektywne stano-
wisko w sprawach spornych między członkami 
spółdzielni, a administracją. Nasza Spółdziel-
nia posiada procedurę przyjmowania i roz-
patrywania reklamacji i skarg Członków oraz 

osób korzystających z jej usług. Nasza Spół-
dzielnia zawsze dąży do polubownego zała-
twiania pojawiających się sporów.

Super, ale jak to w życiu spółdzielczym 
zrealizować, które jak życie pokazuje, 
jest dynamiczne? 

 Przede wszystkim trzeba stosować tak 
zwane dobre praktyki wypracowane przez 
ruch spółdzielczy. Odniosę się tym razem je-
dynie do najważniejszego organu w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej jakim jest Walne Zgroma-
dzenie. Podstawową zasadą dobrej praktyki 
jest, aby Walne Zgromadzenie zostało zwo-
łane z bezwzględnym przestrzeganiem zasad 
określonych w Statucie Spółdzielni. Przy wy-
borze miejsca i czasu należy uwzględnić możli-
wości i interesy osób uprawnionych do ucze-
stnictwa w obradach. Na Walnym Zgroma-
dzeniu powinni być obecni członkowie Rady 
Nadzorczej, Zarządu. Osoby te udzielają obra-
dującym wyjaśnień i informacji. Prezydium 
każdej części Walnego zobowiązane jest za-
pewnić jego uczestnikom możliwość i swobo-
dę wypowiedzi. Jeżeli w roku, w którym odby-
wa się zebranie prowadzone było w Spółdziel-
ni badanie lustracyjne, na wniosek Rady Nad-
zorczej, Spółdzielnia może zaprosić lustratora, 
który może udzielić odpowiedzi na ewentu-
alne pytania. Walne Zgromadzenie, obok pro-
blematyki społeczno-gospodarczej, powinno 
mieć zapewnioną pełną informację o działal-
ności organów samorządowych. Zaś Spół-
dzielnia powinna mieć opracowane i przyjęte 
szczegółowe zasady przeprowadzenia obrad.

No tak, ale nie zawsze Zarząd, Rada 
Nadzorcza przygotują taki porządek 
obrad, jakby chcieli członkowie spółdzielni. 
Dajmy parę przykładów: rozliczenie 
kosztów eksploatacji nieruchomości, 
rozliczenie inwestycji, czy też odwołanie 
członka Zarządu lub wprowadzenie zmian 
w statucie. A w trakcie obrad nie można 
zmieniać porządku obrad, co w takiej 
sytuacji? 

 Po pierwsze, na Walne Zgromadzenie mu-
si się przygotować: Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz pracownicy. Do tego też muszą się odpo-
wiednio przygotować członkowie. Zarząd jest 
zobowiązany ogłosić termin, miejsce obrad 
i porządek Walnego Zgromadzenia na 21 dni 
przed pierwszą częścią Walnego Zgromadze-
nia. W projekcie porządku obrad trzeba umie-
ścić punkt „sprawy wniesione przez Człon-
ków”. Do tego punktu każdy Członek Spół-

dzielni ma prawo wnieść swoje propozycje 
oraz wnioski, ale złożone w formie pisemnej 
i w ustawowym terminie do 15 dni przed pier-
wszą częścią. Jeżeli Członek chce przedstawić 
swój projekt uchwały, to taki projekt musi być 
poparty (podpisany) przez przynajmniej 10 
członków. Zarząd musi projekty uchwał wnie-
sione przez Członków opracować pod wzglę-
dem formalnym i skierować je pod głosowanie 
w trakcie obrad każdej części Walnego Zgro-
madzenia. Te zasady określa ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych i powinny być 
również ujęte w treści statutu. 
 Dobrą praktyką jest, aby Rada Nadzorcza, 
czuwając nad działalnością Spółdzielni, w ra-
zie potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, powołała Komisję Statutową lub 
programową w celu przygotowania stoso-
wnych projektów, które będą przedmiotem 
obrad Walnego Zgromadzenia. 

Ale jeżeli będzie żądanie 
przedstawienia pewnych rozliczeń? 

 Dlatego jest potrzebny czas i spore wy-
przedzenie informacji, aby nie tylko Członko-
wie mogli się przygotować, ale także Zarząd, 
i oczywiście Rada Nadzorcza, która ten proces 
nadzoruje i może mieć wpływ na to jakie mate-
riały Zarząd przedstawi na Walnym Zgroma-
dzeniu. Członkowie nie muszą czekać ze zło-
żeniem wniosku do Walnego Zgromadzenia 
do końca ustawowego terminu. Swoje żądania 

i wnioski można składać do kancelarii Spół-
dzielni dużo wcześniej. 
 W przypadku żądania przedstawienia, np. 
rozliczenia inwestycji termomodernizacji, po-
winny być przygotowane wszystkie dokumen-
ty i dane, takie jak: kiedy i na jakich warunkach  
został ogłoszony przetarg, która firma i dla-
czego została wybrana, jaki koszt obciąży da-
ną nieruchomość, ile Spółdzielnia otrzymała 
zewnętrznego wsparcia finansowego, itd. Jed-
nym słowem, Zarząd i Rada Nadzorcza po-
winny rzetelnie podejść do wniosków i żądań 
Członków Spółdzielni opracowując komple-
ksowe dane pod względem merytorycznym 
i ekonomicznym.

To wszystko może wiedzieć członek 
spółdzielni? A jeżeli firma zastrzeże sobie 
klauzulę poufności danych z kontraktu? 

 Do wszystkiego trzeba rozsądku, po pier-
wsze to Rada Nadzorcza ma pierwszeństwo 
w kwestii pełnej kontroli dokumentacji finan-
sowej. Rada Nadzorcza jest ustawowym orga-
nem Spółdzielni, jej członków obowiązuje klau-
zula poufności i jako organ ma bezwzględny 
obowiązek kontroli, ale też i przestrzegania taj-
ności kontraktów. Ponadto w sprawie rozlicze-
nia kosztów danej nieruchomości, na żądanie 
Członka, Zarząd informuje go o kosztach oraz 
o zadłużeniu danej nieruchomości wynikają-
cym z niepłacenia opłat czynszowych. Przypo-
minam, że klauzula tajności obowiązuje wszy-
stkich członków Zarządu, Rady Nadzorczej 
oraz Członka Spółdzielni, który ubiega się o peł-
ną informację - on też musi podpisać stosowne 
zobowiązanie. To zabezpieczanie jest niezbę-
dne, gdy istnieje uzasadniona obawa, że mogą 
zostać naruszone interesy Spółdzielni lub czy-
jeś dobra osobiste. Pamiętajmy, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest zrzeszeniem ludzi, a nie ka-
pitału. W Spółdzielni uznawana jest zasada rzą-
dów demokratycznych, a związku z tym pryma-
tu większości nad mniejszością. Prawa mniej-
szości powinny być jednak szanowane zwła-
szcza w zakresie wiedzy, jak i kiedy ich pienią-
dze są wydawane. 

Dziękuję za rozmowę panu Prezesowi. 
Myślę, że temat jest tak rozległy, że jeszcze 
wrócimy do rozmowy o stosowaniu dobrych 
praktyk w spółdzielczości. 

 Na pewno, już zapraszam na tą rozmowę 
Członków naszej Spółdzielni. 

Z Prezesem SM „JAS-MOS” Piotrem Szeredą 
rozmawiał Sz. K.
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Z prac Rady Nadzorczej w styczniu 2018 roku

Jak już wiemy, Rada Nadzorcza wraz 
z Zarządem ustaliła zasady najmu lokali 
mieszkalnych? – z tym pytaniem zwracam 
się do Sekretarza Rady Nadzorczej pani 
Ewy Kachnic. 

  - Faktycznie, już w poprzednim E. Kachnic
roku uznaliśmy, że Spółdzielnia nie powinna za 
wszelką cenę zbywać lokali mieszkalnych, i ko-
lokwialnie mówiąc, mieszkania, które nam „nie 
schodzą” są poddawane procedurze przetar-
gowej na najem lokalu. Daje nam to kilka po-
zytywnych wyników. Po pierwsze lokal nie ge-
neruje nam kosztów i szybko jest zasiedlany. 
Po drugie nie wyprzedajemy swojego majątku 
za bezcen. Po trzecie uzyskujemy na tych loka-
lach dochód z najmu. 

To dla Spółdzielni, co z tego 
mają lokatorzy wynajmujący?  

 Jak sami lokatorzy potwierdzają, jest to 
dla nich też korzystny kontrakt, ponieważ, 
z zasady płacą za wynajem mniej niż na ryn-
ku wtórnym (po wygraniu przetargu) i nikt 
„z dnia, na dzień” nie podniesie czynszu. A naj-
ważniejsza dla nich jest pewność, że Spółdziel-
nia nie będzie wymuszać na nich „wyprowa-
dzki”,  jeżeli tylko będą opłacać czynsz. 

Czy Spółdzielnia będzie częściej 
korzystać z tej formy wynajmu?

 Oczywiście, jednak musimy wiedzieć, że 
na najem można wskazać tylko lokale wolne 
w sensie prawnym, z którymi nie są związane 
roszczenia osób trzecich. Należy podkreślić, 
że w zeszłym roku udało nam się praktycznie 
zlikwidować „pustostany”. Obecnie Spółdziel-
nia nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkal-
nymi. 

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 
zatwierdzono aneks do „Regulaminu 
określającego zasady rozliczania 
przychodów i kosztów Spółdzielni”?

 Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady 
Nadzorczej o zatwierdzenie aneksu do „Regu-
laminu określającego zasady rozliczania przy-
chodów i kosztów Spółdzielni” zawierające-
go zmiany wynikające z podjętej przez Walne 
Zgromadzenie uchwały dot. sposobu rozlicza-
nia dodatkowego sprzątania klatek schodo-
wych powyżej parteru. Zgodnie z wolą Walne-

go Zgromadzenia do regulaminu wprowadzo-
no rozliczanie sprzątania klatek powyżej par-
teru na 1 lokal mieszkalny. Ponadto zatwier-
dzony przez Radę Nadzorczą aneks zawiera 
unormowania wynikające ze zmiany ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, która na-
łożyła na spółdzielnie mieszkaniowe wiele 
obowiązków wymuszając również dokonanie 
zmiany w statucie i regulaminach.  

Pani Ewo, z racji pełnienia funkcji Sekretarza 
Rady, może nam Pani podsumować tak 
w skrócie zeszły rok pracy Rady. 

 Rada Nadzorcza w minionym roku po-
djęła 80 uchwał. Dotyczyły one między inny-
mi: wykluczenia z członkostwa z powodu zale-
gania z opłatami za zajmowane lokale, uchyle-
nia uchwały w sprawie wykluczenia ze Spół-
dzielni, wykreślenia z powodu zbycia spół-
dzielczego prawa do lokalu i nie złożenia rezy-
gnacji z członkostwa w terminie trzech mie-
sięcy, wykluczenia ze Spółdzielni z powodu na-
ruszania porządku domowego i łamania norm 
społecznych, spraw organizacyjnych, porzą-
dkowych, oceny pracy Zarządu, unormowań 
regulaminowych, opłat lokatorskich, w tym 
stawek opłat na fundusz remontowy, spłaty 
kosztów modernizacji itp., zmiany sposobu 
rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, 
odstąpienia od procedury przetargowej, reali-
zacji procesu dociepleń budynków, przyjęcia 
sprawozdań za 2016 r., wyboru biegłego rewi-
denta do przeprowadzenia badania sprawo-
zdania finansowego za lata 2017-2018, itd.

Zwracam się teraz z pytaniem do 
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej 
pani Janiny Bogusz-Wiśniewskiej - 
lokatorzy naszych zasobów chcieliby 
wiedzieć jak zakończyła się akcja 
porządkowania piwnic? 

  - Chcę podkreślić, J. Bogusz-Wiśniewska
że Zarząd jak i pracownicy wykonali potężną 
pracę w zakresie inwentaryzacji piwnic, komó-
rek i innych pomieszczeń przynależnych 
w oparciu o „Regulamin używania lokali, po-
rządku domowego i współżycia mieszkań-
ców”. Regulamin ten został przyjęty przez Ra-
dę Nadzorczą w styczniu 2017 r. W wyniku in-
wentaryzacji oznakowano pomieszczenia nu-
merami administracyjnymi i uporządkowano 
ich przynależność do lokali mieszkalnych. 
W trakcie tych działań zweryfikowano ponad 

95% pomieszczeń w całych zasobach. Zarząd 
poinformował Radę, że w przypadku braku 
możliwości ustalenia przynależności piwnic 
czy pomieszczeń następować będzie wejście 
komisyjne. Ponadto dokonano weryfikacji 
wynajmowanych pomieszczeń dodatkowych 
z aktualnymi umowami oraz spisano 122 nowe 
umowy na korzystanie z dodatkowych pomie-
szczeń za odpłatnością. Muszę przyznać, że 
nasza Spółdzielnia wreszcie dokonała pełnej 
inwentaryzacji piwnic i pomieszczeń wspól-
nych. Za co dziękujemy przede wszystkim pra-
cownikom administracji, bo to oni musieli do-
trzeć do ponad 6500 lokali mieszkalnych, 
ustalić właścicieli piwnic oraz je oznakować.

Przy okazji, jeżeli już mówimy 
o porządkowaniu, to co
 z nieruchomością na ul. Sławika?  

 Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady 
Nadzorczej o wyrażenie zgody na obniżenie 
ceny wywoławczej o 10 procent, tj. do kwoty 
153 000,00 zł, do II przetargu na zbycie bu-
dynku znajdującego się przy ul. Sławika 12. 
Przetarg aktualnie został ogłoszony. Chcę 
przypomnieć, że budynek przy ul. Sławika 12 
Spółdzielnia nabyła na pomieszczenia tymcza-
sowe w celu wykonywania eksmisji w stosun-
ku do osób, którym Sąd nie przyznał uprawnie-
nia do lokali socjalnych. W związku ze zmianą 
przepisów dotyczących wykonywania eksmi-
sji w stosunku do osób nie posiadających upra-
wnień do lokali socjalnych, obowiązek dostar-
czenia pomieszczeń tymczasowych został 
przypisany Gminie. Ze względu na powyższe 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w spra-
wie odpłatnego zbycia przedmiotowej nieru-
chomości. W celu zbycia nieruchomości Za-
rząd w październiku 2017 r. zorganizował nie-
ograniczony przetarg, który okazał się bezsku-
teczny. W związku z powyższym Zarząd za-
wnioskował o obniżenie ceny i dalsze procedo-
wanie sprzedaży tego obiektu.   

A co z realizacją zadania zabudowy placów 
gospodarczych wiatami śmietnikowymi? 

 Chcę poinformować, że w bieżącym roku 
planowane jest wykonanie 17 wiat śmietniko-
wych. Te działania pozytywnie opiniują nasi 
mieszkańcy i oczekują kontynuacji działań 
w tym zakresie. Inwestycja ta będzie miała du-
ży wpływ na uporządkowanie otoczenia na-
szych budynków pod względem estetycznym 

i bezpieczeństwa. W związku z zapytaniami 
członków Rady, Zarząd przedstawił Radzie 
harmonogram budowy wiat śmietnikowych 
w 2018 roku (przewidywany termin realizacji 
to miesiąc maj). Prezes Zarządu Piotr Szereda 
poinformował, że aktualnie trwa w Spółdzielni 
procedura przetargowa, która ma na celu wy-
łonienie wykonawcy. Zarząd stoi na stanowi-
sku, żeby wybrać jednego wykonawcę  tego 
zadania, aby proponowane rozwiązana archi-
tektoniczne były jednakowe na całych zaso-
bach Spółdzielni.

To były bardzo ważne sprawy, a co 
z wnioskami członków Rady Nadzorczej?

 Oczywiście, prawie na każdym posiedze-
niu Rady Nadzorczej, jej członkowie wnoszą 
swoje uwagi oraz uwagi i propozycje przeka-
zane przez lokatorów. W 2017 roku członko-
wie Rady Nadzorczej złożyli 47 wniosków. 
Wnioski te między innymi dotyczyły spraw 
związanych z gospodarką lokalami użytko-
wymi i dzierżawą terenów, poprawą porządku 
i bezpieczeństwa, rozwiązywaniem lokator-
skich spraw i sporów, jak również tematów re-
montowych oraz organizacyjnych, regulami-
nowych, pracowniczych. To w zeszłym roku, 
a na styczniowym posiedzeniu poruszaliśmy 
tematy wynikające, m.in. ze zgłoszeń mie-
szkańców, a mianowicie: sprawę oderwanego 
fragmentu blachy na  dachu jednego z budyn-
ków, która pod wpływem silnego wiatru ude-
rza o dach, sprawę sprawdzenia prawidłowe-
go działania czujnika czadu, temat blokowania 
miejsc parkingowych przez samochody niena-
leżące do naszych lokatorów. Zwrócono rów-
nież uwagę na sposób rozmieszczenia konte-
nerów na odpady segregowane i PCK (na uży-
waną odzież). Zawnioskowano o przypomnie-
nie lokatorom o zakazie palenia papierosów 
na klatach schodowych.  

Sporo tych spraw jak na jedno posiedzenie?

 Tak sporo, ale chcemy podkreślić, że wszy-
scy członkowie Rady Nadzorczej pracują 
intensywnie, w poczuciu odpowiedzialności, 
bezstronności i bezinteresowności. Wzajem-
ne poszanowanie powoduje, że obrady Rady 
Nadzorczej są efektywne, co wprost wpływa 
korzystnie na działalność Spółdzielni. 

Dziękuję za rozmowę 
Sz. K.

W dniu 30 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Jak zawsze, porządek obrad  

przygotowany był przez Prezydium Rady, a wszelakich informacji udzielał Zarząd Spółdzielni. Na temat 

ostatniego posiedzenia rozmowę przeprowadzam z Sekretarzem Rady Nadzorczej panią Ewą Kachnic oraz 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej panią Janiną Bogusz-Wiśniewską. 

Informacja Prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informuję, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, właściciele lokali mieszkalnych 

opłacają podatek od nieruchomości także od swojego 

udziału w częściach wspólnych nieruchomości  

(np. pralnie, suszarnie, korytarze). 

Informacja o wysokości podatku za części wspólne 

budynków znajduje się na decyzjach ustalających 

podatek od nieruchomości za 2018 rok.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Butle kompozytowe dla strażaków
Pod koniec stycznia 2018 roku strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju otrzymali od 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
3 sztuki nowych butli kompozytowych. 
Aparat oddechowy z butlą kompozytową 
6,9l/300bar to nowa generacja aparatów 
oddechowych o otwartym obiegu! Zaku-
pione butle kompozytowe to najnowszy 
produkt, skonstruowany w oparciu o najno-
wsze technologie i zastosowanie wyposa-
żenia stanowiącego najtrafniejsze połą-
czenie wygody i niezawodności. 
 W imieniu Spółdzielni butle przeka-
zali Bartłomiej Sułkowski i Marcin Faryna 
członkowie Rady Nadzorczej oraz Prezes 
Zarządu SM „JAS-MOS” Piotr Szereda. 
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 Na  styczniowej sesji Rady Miasta jed-
nym z ważniejszych punktów obrad były sta-
wki związane z gospodarowaniem odpada-
mi komunalnymi. Radni Miasta przegłoso-
wali uchwałę, która wyrównała opłaty dla 
wszystkich mieszkańców. Uchwała ta zmie-
nia zasady i koszty ustalone w roku 2015. 
Do tej pory opłata za wywóz odpadów wy-
nosiła 9 zł miesięcznie dla mieszkańców 
domów jednorodzinnych i 12,60 zł miesię-
cznie dla osób zamieszkałych w budynkach 
wielorodzinnych. Od 1 kwietnia 2018 roku 
stawki te będą jednakowe dla  wszystkich 
i wyniosą 12 złotych. 

 Podczas sesji wiceprezydent Janusz Bu-
da tłumaczył, że kilka lat wstecz wywóz 
odpadów komunalnych w domach jednoro-
dzinnych i blokach był znacznie tańszy. Było 
to  związane z tym, że sama gospodarka odpa-
dami była prosta, dodał również, że w ramach 

opłat mieszkańcy domów jednorodzinnych 
otrzymają 70 sztuk opisanych worków rocz-
nie oraz  pojemniki na  odpady. 

 Trzeba zaznaczyć, że wprowadzono wiele 
zmian w związku z petycją przesłaną przez 
mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS”, podpisaną przez 2 215 osób, którą 
przekazał Radny Miasta Piotr Szereda ucze-
stniczący aktywnie przy tworzeniu nowych 
zasad gospodarowania odpadami komunal-
nymi.  

 Podczas sesji swoje wątpliwości podnio-
sła Radna  Urszula Sobik,  która zwróciła uwa-
gę na  zbyt wysokie koszty odbioru odpadów 
biologicznych w  przypadku właścicieli małych 
hodowli. „Kolejny raz wnoszę aby radni, albo 
nasze miasto wystosowało pismo w  sprawie 
rolników” – apelowała - „Nie wiem dlaczego 
gospodarstwa tego typu mają płacić za odpady 

biologiczne, które prawie w całości wykorzy-
stują w  obrębie swojej działalności, a prace 
związane z projektem obejmowały również 
działalność małych gospodarstw rolnych”.

 Sytuację segregowania odpadów komu-
nalnych oraz sprawiedliwego podziału kosz-
tów przedstawił Piotr Szereda zwracając uwa-
gę na problem z deklaracjami składanymi 
przez lokatorów. Według radnego ilość zgło-
szonych mieszkańców często jest niezgodna 
ze stanem faktycznym i  z tego powodu koszty 
wywozu śmieci wzrastają. Zwrócił również 
uwagę, że Rada Miasta powinna zastanowić 
się w jaki sposób dotrzeć do świadomości lu-
dzi, aby składali rzetelne oświadczenia oraz 
segregowali odpady.   

 Uzasadniając nowy cennik Wiceprezy-
dent  pozytywnie ocenił miejski system gospo-
darowania odpadami i przypomniał, że doty-

czy on nie tylko odbioru śmieci z budynków za-
mieszkiwanych. Nowe stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi będą obo-
wiązywały od 1 kwietnia 2018 r., a wprowa-
dzone rozwiązania obejmują również likwi-
dację dzikich wysypisk, funkcjonowanie gmin-
nego punktu zbierania odpadów niebezpiecz-
nych oraz  punktu selektywnego odbioru od-
padów komunalnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS” przypomina o obowiązku 
każdorazowego informowania 
Spółdzielni o zmianie ilości osób 
zamieszkujących w danym lokalu. 

Druk oświadczenia o ilości osób 
dostępny jest na administracjach 
osiedlowych, można go również pobrać 
ze strony internetowej Spółdzielni
www.smjasmos.pl/druki-do-pobrania

Na styczniowej sesji Rada Miasta przyjęła propozycję Wiceprezydenta Janusza Budy i uchwaliła nowe stawki opłat za śmieci.

Nowe (mniejsze o 60 groszy) stawki 
za śmieci w Jastrzębiu-Zdroju

 Nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku 

  Od 1 marca 2018 roku na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój będą obowiązywały nowe 
zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych, zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19). Nowym 
obowiązkiem właściciela nieruchomości i uży-
tkowników nieruchomości będzie wydzielanie 

ze strumienia odpadów komunalnych dodat-
kowej frakcji – odpadów kuchennych ulega-
jących biodegradacji. Ministerstwo Środo-
wiska wskazuje, że w ramach tej frakcji takie 
odpady jak resztki warzyw i owoców, w tym 
obierki należy zbierać w pojemniku koloru 
brązowego z napisem „BIO". Co do pozosta-
łych frakcji obowiązują dotychczasowe zasa-
dy. Nowością jest jednak obowiązek odpo-
wiedniego opisania pojemnika lub worka, i tak: 

ź odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opako-
waniowe z tektury, zbiera się w pojemni-
kach /workach koloru niebieskiego ozna-
czonych napisem „Papier", 

ź odpady ze szkła, w tym odpady opako-
waniowe ze szkła, zbiera się w pojemni-
kach /workach koloru zielonego oznaczo-
nych napisem „Szkło", 

ź odpady metali, w tym odpady opakowanio-

we z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, zbiera się w pojemni-
kach /workach koloru żółtego oznaczonych 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne".  

Wszystko to, czego nie można wyselekcjo-
nować, z wyłączeniem odpadów niebezpie-
cznych, wrzucamy do pojemnika na odpady 
zmieszane. 

 Co będzie odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

Rodzaj zabudowy / Rodzaj odbieranych 
odpadów komunalnych 

 Nieruchomości zamieszkałe 

 zabudowa jednorodzinna  zabudowa wielorodzinna
(do 6 lokali mieszkalnych włącznie) 

 zabudowa wielorodzinna 
(od 7 lokali mieszkalnych i więcej) 

 zmieszane odpady komunalne  jeden raz na dwa tygodnie  jeden raz w tygodniu  trzy razy w tygodniu 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  jeden raz na dwa tygodnie  jeden raz w tygodniu  trzy razy w tygodniu 

 papier 

 jeden raz w miesiącu  dwa razy w miesiącu 

 jeden raz w tygodniu 

 szkło  jeden raz na dwa tygodnie 

 metale i tworzywa sztuczne  dwa razy w tygodniu 

zużyte opony, meble, odpady wielkogabaryt., 
większych rozmiarów zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 

 dwa razy w roku na indywidualne 
zgłoszenie właściciela nieruchomości 

 jeden raz w tygodniu na indywidualne 
zgłoszenie właściciela nieruchomości  jeden raz w tygodniu

 odpady zielone w postaci liści 
powstałe w okresie jesiennym 

 jeden raz w miesiącach: 
październik, listopad 

 jeden raz w miesiącach: październik, listopad 
na indywidualne zgłoszenie właściciela 

nieruchomości 
-

odpady zielone w postaci 
naturalnych choinek -

 dwa razy w miesiącu styczniu na 
indywidualne zgłoszenie właściciela 

nieruchomości 
 dwa razy w miesiącu styczniu 
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Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki / worki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaj zabudowy / Rodzaj usługi

 Nieruchomości zamieszkałe 

 zabudowa jednorodzinna  zabudowa wielorodzinna 
(do 6 lokali mieszkalnych włącznie) 

 zabudowa wielorodzinna
(od 7 lokali mieszkalnych i więcej)

Pojemnik na zmieszane odpady komunalne 
wraz z jego myciem, dezynfekcją i konserwacją 1 szt. / nieruchomość 

ilość pojemników wg złożonego 
zapotrzebowania 

ilość pojemników wg złożonego 
zapotrzebowania 

Pojemnik na odpady kuchenne ulegające biodegradacji w kolorze 
brązowym wraz z jego myciem, dezynfekcją i konserwacją 1 szt. / nieruchomość 

ilość pojemników wg złożonego 
zapotrzebowania 

ilość pojemników wg złożonego 
zapotrzebowania 

Niebieski pojemnik wraz z jego myciem, 
dezynfekcją i konserwacją / niebieski worek na papier 

Pakiet worków na rok = 
liczba miesięcy * komplet 

Skład kompletu na 
nieruchomość / miesiąc: 

3 żółte, 1 zielony 
i 1 niebieski worek

Pojemniki 1500 l /2500 l 
ilość pojemników wg 

zapotrzebowania 
Pakiet worków na rok = 

liczba miesięcy * komplet 
Skład kompletu na lokal 

mieszkalny / miesiąc: 
3 żółte, 1 zielony 

i 1 niebieski worek 

Pojemniki 1500 l /2500 l 
ilość pojemników 

wg zapotrzebowania

Zielony pojemnik wraz z jego myciem, 
dezynfekcją i konserwacją / zielony worek na szkło 

Żółty pojemnik wraz z jego myciem, dezynfekcją 
i konserwacją / żółty worek na metale i tworzywa sztuczne 

Brązowe worki na odpady zielone 
w postaci liści powstałe w okresie jesiennym 10 worków / nieruchomość / rok 10 worków / nieruchomość / rok -

Co będzie przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON, przy ul. Dworcowej 17d w Dzielnicy Zdrój) oraz w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK, przy ul. Norwida 34, Sołectwo – Szeroka) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rodzaj przyjmowanych odpadów komunalnych 

 Nieruchomość zamieszkała

 Nieruchomość niezamieszkała
zabudowana budynkiem 

jednorodzinnym
zabudowana budynkiem 

wielolokalowym 

Papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (GPZON) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów wyłącznie odpady stanowące 
odpad komunalny 

Meble, odpady wielkogabarytowe (GPZON) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów wyłącznie odpady stanowiące 
odpad komunalny 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (GPZON) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów wyłącznie odpady stanowiące 
odpad komunalny 

Zużyte opony (GPZON) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Przeterminowane leki i chemikalia (GPZON, apteki na terenie miasta) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Zużyte baterie i akumulatory (GPZON) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Inne odpady inne niż niebezpieczne, inne odpady niebezpieczne wydzielone 
ze strumienia odpadów komunal. zgodne z regulaminem GPZON nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Odpady zielone (PSZOK) nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów
1) 0,05 Mg / działka na terenie ROD / rok 

2) 0,5 Mg / nieruchomość / rok

Odpady zielone (GPZON) ograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (PSZOK) 0,5 Mg / nieruchomość / rok 1) 0,5 Mg / każdy lokal mieszkal. / rok 
2) 5,0 Mg / nieruchomość / rok -

Co będzie odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

Rodzaj 
nieruchomości Nieruchomość niezamieszkała Rodzaje pojemników 

(pojemniki powinny być 
oznaczone w sposób 

trwały adresem 
nieruchomości i typem 

nieruchomości np. 
„NIEZAM". 

Rodzaj zabudowy / 
Rodzaj odbieranych 
odpadów 
komunalnych 

nieruchomość, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady 
komunalne (w tym działalność 

gastronom. lub handlowa 
branży spożywczej) 

pozostałe nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne 

cmentarze tereny ogródków 
działkowych 

domek letniskowy lub 
inna nieruchomość 

wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

zmieszane odpady 
komunalne 

nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu, nie częściej niż 

cztery razy w miesiącu 

nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu, nie częściej niż 

cztery razy w miesiącu

nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu, nie częściej 

niż cztery razy w miesiącu. 
Dodatkowo w tygodniu 
poprzedzającym dzień 

Wszystkich Świętych oraz 
w tygodniu następującym 
po święcie – nie rzadziej 
niż jeden raz w tygodniu, 
nie częściej niż trzy razy 

w tygodniu

w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października 

– nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu, nie częściej niż 

cztery razy w miesiącu. 
W pozostałym okresie 

w przypadku powstawania 
odpadów komunalnych 
– jeden raz w miesiącu

raz na dwa tygodnie 
w okresie powstawania 

odpadów 

110/120 l, 240 l, 1100 l, 
5 m³, 7 m³, 10 m³

odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa tygodnie, 

nie częściej niż jeden 
raz w tygodniu 

nie rzadziej niż jeden raz
 na dwa tygodnie, 

nie częściej niż jeden 
raz w tygodniu 

-
jeden raz na dwa tygodnie 

w okresie powstawania 
odpadów 

jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie powstawania 

odpadów 
120 l lub 240 l 

papier, szkło
metale i tworzywa
sztuczne

dwa razy w miesiącu dwa razy 
w miesiącu

jeden raz 
w miesiącu 

przy odbiorze 
odpadów 

zmieszanych 
jeden raz 

w miesiącu

jeden raz 
w miesiącu

dwa razy
 w miesiącu

jeden raz 
w miesiącu 

przy odbiorze 
odpadów 

zmieszanych 
jeden raz 

w miesiącu 

jeden raz w miesiącu 
w okresie powstawania 

odpadów 

1500 l, 2500 l 
lub worki (60 – 120 l) 

lub kontenery na papier oraz 
metale i tw. sztuczne 

5 m³, 7 m³, 10 m³ 

odpady z targowisk nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 
nie częściej niż pięć razy w tygodniu - - - 1100 l, 5 m³, 

7 m3, 10 m³



 Konieczność wykonywania badań instala-
cji elektrycznej w budynku regulowana jest 
w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowla-
ne. Zgodnie z przepisami właściciel budynku 
zobowiązany jest do dokonania kontroli nie 
rzadziej niż raz na 5 lat. Kontrolą tą jest objęte 
badanie instalacji elektrycznej w zakresie sta-
nu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpie-
czeń i środków ochrony od porażeń, rezystan-
cji izolacji przewodów oraz uziemień instala-
cji i aparatów elektrycznych. Celem pomia-
rów jest sprawdzenie, czy instalacja elektry-
czna jest zgodna z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami, tzn. czy jest bezpieczna. 
 W pierwszej kolejności dokonuje się oglę-
dzin - sprawdzenia, czy żadne przewody nie 
stanowią zagrożenia, czy urządzenia są prawi-
dłowo podłączone, łączniki oświetlenia do-
brze przymocowane, czy gniazda znajdują się 
w przepisowych odległościach od natrysków, 
umywalek, zlewów i wanien.  

Po przeprowadzeniu oględzin przeprowadza-
ne są następujące pomiary:
ź pomiar ciągłości przewodów 

ochronnych,
ź pomiar skuteczności samoczynnego 

wyłączenia instalacji elektrycznej 
w przypadku wystąpienia zagrożenia,

ź pomiar rezystancji izolacji przewodów 
i kabli elektrycznych,

ź badanie wyłączników różnicowo-
prądowych (jeśli występują)

 Kontrolę stanu technicznego instalacji 
elektrycznych przeprowadzają pracownicy 
naszej Spółdzielni, tj. osoby posiadające kwali-
fikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru 

nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 
energetycznych.
 Podczas wykonywania kontroli elektrycy 
zwracają uwagę na wiele błędów, które naj-
częściej spowodowane są przez osoby realizu-
jące prywatne zlecenia mieszkańców poszcze-
gólnych mieszkań lub przez samych lokato-
rów. Najczęściej jest to rozmieszczenie gniazd 
wtykowych, łączników oświetlenia lub opraw 
oświetleniowych w miejscach niedozwolo-
nych (tzw. strefach), tj. zbyt blisko wanny, bro-
dzika, zlewu czy umywalki. 
 Powyżej przedstawiamy rysunek przed-
stawiający rozmieszczenie stref w pomie-
szczeniu łazienki.
Dodatkowo informujemy, że instalowanie 
zwykłego osprzętu elektrycznego (gniazda 
wtykowe, oprawy oświetleniowe, łączniki 
oświetlenia – zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym) dopuszczalne jest 
tylko w strefie 3. Od reguły istnieją pewne 
wyjątki, które opisane są w arkuszu normy 
PN-HD 60364-7-701:2010 (Instalacje ele-

ktryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone 
w wannę lub prysznic).

Następne usterki, na które często trafiają ele-
ktrycy to :
ź brak podłączenia bolca ochronnego 

w gniazdach wtykowych,
ź faza (wysoki potencjał elektryczny) 

na bolcach ochronnych gniazd 
wtykowych,

ź uszkodzony przewód neutralny główny,
ź brak osłon puszek, zabezpieczeń 

i rozdzielnic,
ź uszkodzony osprzęt – wypalone puszki, 

łączniki oświetlenia oraz gniazda 
wtykowe.

 
 Tego typu usterki mają duży wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowania instalacji i nale-
ży je niezwłocznie usunąć po ich stwierdzeniu 
przez przeprowadzającego przegląd. W prze-

ciwnym wypadku należy wstrzymać użytko-
wanie takiej instalacji zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U 
z 1999r., Nr 74, poz.836 z późn. zmianami ).

We wspomnianym Rozporządzeniu precyzują 
to następujące zapisy:
ź § 16 ust. 3 - w przypadku wystąpienia 

uszkodzeń lub zakłóceń 
w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń 
należy niezwłocznie wstrzymać 
ich eksploatację, jeżeli dalsze ich 
użytkowanie może spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa osób 
lub mienia albo skażenie środowiska

ź § 55 pkt 5 - odłączenie z użytkowania 
instalacji elektrycznej w lokalach, 
w których w wyniku kontroli 
stwierdzono występowanie zagrożeń

 Przypominamy, że zgodnie z § 36 ust. 1 
pkt 6 Statutu S.M. „JAS-MOS” użytkownik lo-
kalu ponosi pełne koszty naprawy, konserwa-
cji i wymiany w lokalu przewodów, osprzętu 
i zabezpieczeń instalacji elektrycznej aż do za-
bezpieczeń obwodów lokalowych. W związku 
z powyższym doprowadzenie instalacji w loka-
lu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepi-
sami jest obowiązkiem użytkownika lokalu. 
Na zakończenie prosimy mieszkańców o udo-
stępnienie lokali służbom technicznym w ce-
lu wykonania wymaganych przepisami prze-
glądów w wyznaczonych terminach i umożli-
wienie sprawnego ich przeprowadzenia. 
 Jednocześnie apelujemy o bezzwłoczną 
realizację zaleceń pokontrolnych. 

6 www.smjasmos.pl

Nie intruz i nie szkodnik
 W świetle prawa wolnożyjące koty to „do-
bro narodowe”.  Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był 
powszechnie hodowany w starożytnym Egi-
pcie, gdzie był zwierzęciem świętym. W póź-
niejszych latach zaczęto go wykorzystywać do 
tępienia gryzoni.
 To właśnie dzięki nim, dzikim kotom, uni-
kamy plagi gryzoni często roznoszących gro-
źne choroby – bo kot, co jest oczywiste, jest na-
turalnym wrogiem szczurów i myszy. Wystar-
czy by gryzonie wyczuły zapach kota, a nigdy 
nie osiedlą się w takiej okolicy (samice szczu-
rów unikają zakładania gniazd w pobliżu miejsc 
zamieszkiwanych przez koty, a gdy już są, to ich 
liczebność maleje). Wolnożyjące koty „piwni-
czne” żyją przeciętnie ok. 2 lat, co w przypadku 
kotów trzymanych w warunkach domowych 
wydłuża się do ok. 15-20 lat. Koty wolnożyjące 
są niezbędnym elementem ekosystemu miej-
skiego. Dzikie koty żyją najczęściej w koloniach 
lecz nie tworzą stada, gdyż każdy osobnik dba 
sam o siebie. Koty to niezwykle czyste zwierzę-
ta. Czyszczą swoje futro kilkakrotnie w ciągu 
dnia. 
 Na terenie naszych osiedli, w piwnicach, 
na podwórkach, na działkach codziennie wi-
dujemy koty. Przeważająca liczba tych zwie-
rząt urodziła się na wolności i żyje praktycznie 
bez ingerencji ludzi. Zgodnie z definicją usta-
wy są to KOTY WOLNOŻYJĄCE. W stosunku 
do nich obowiązuje zasada nieingerowania 
w ich życie, zapewnienie warunków rozwoju 
i swobodnego bytowania. Pozbawienie ich wa-
runków, np. poprzez utrudnianie dostępu do 
ich miejsc schronienia, jest nieetyczne i nie-
zgodne z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.

Przyczyny bezdomności kotów to:
ź niekontrolowane rozmnażanie,
ź ucieczki zwierząt w wyniku niefrasobli-

wych opiekunów – dotyczy najczęściej 
zwierząt niekastrowanych/niewysteryli-
zowanych chcących realizować swój po-
pęd seksualny,

ź nielegalne hodowle zwierząt pseudo-ra-
sowych – wiele osób reprodukuje zwierzę-
ta i sprzedaje jako rasowe bez rodowodu 
dla korzyści finansowych. Niesprzedane 
lub z defektem są porzucane (tak samo są 
traktowane osobniki niezdatne do repro-
dukcji),

ź porzucanie zwierząt najczęściej w okresie 
wakacji.

 Art. 6 ust. 2 punkt 11 ustawy o ochronie 
zwierząt wskazuje, że porzucenie zwierzęcia 
jest traktowane jako znęcanie się nad czwo-
ronogiem i jest zagrożone karą. 
 Ze względu na niskie kary i nie egzekwo-
wanie prawa, co roku w Polsce jest porzuca-
nych dziesiątki tysięcy zwierząt.
 
Jak pomóc bezdomnym 
kotom latem i zimą?
  to pora roku kiedy świat staje się ba-Zima
jeczny, biały, cieszymy się śniegiem, sportami 
zimowymi i ciepłem kominka w domu. Dla ko-
tów bezdomnych to pora roku najtrudniejsza 

ze względu na mróz, zamiecie śnieżne i prze-
szywający wiatr. Nie ma gorszego widoku jak 
błąkająca się kotka ze swoimi kociętami w po-
szukiwaniu schronienia, czy widok małych ko-
ciąt zamarzniętych, które nie zdążyły za mat-
ką. Ale tak nie musi być i to zależy od nas, na-
szej świadomości, od serca i od wyobraźni 
przede wszystkim. Jeśli nie można otworzyć 
okienka piwnicznego to zawsze można posta-
wić budkę czy domek dla kotów, który da 
schronienie i pozwoli przetrwać zimę oraz 
mrozy, w obliczu których są bezradne i ocze-
kują pomocy od nas. Otwarte okienko, budka, 
miska z suchą karmą i ciepłą wodą – niby nic, 
a dla tych niezależnych kociaków to bardzo 
wiele.
 Nasza Spółdzielnia włączyła się do poma-
gania tym małym przyjaciołom stawiając dom-
ki dla kotów na ul. Kusocińskiego i ul. Wiej-
skiej. Domki wykonała młodzież z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 9 z Jastrzębia-Zdroju. 
Spółdzielnia nawiązała współpracę ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Dużych 
i Małych „Cztery Łapy”. W miesiącach jesien-
nych zostaną postawione kolejne domki na za-
sobach w miejscach ustronnych i bezpiecz-
nych dla zwierząt.

  to pora roku, która jest dla nas ludzi  Lato
najcudowniejsza. Niestety dla kotów to bar-
dzo trudna pora. Wszyscy cierpimy z powodu 
upałów. Ale najbardziej bezdomne i porzu-
cone zwierzęta, których latem jakoś przyby-
wa. Stają się niepotrzebnym balastem, kiedy 
człowiek jedzie na wakacje. Z dnia na dzień 
stają się bezdomne, kompletnie zdezoriento-
wane, nie potrafią się odnaleźć w nowej sytua-
cji i w dodatku nie umieją sobie zapewnić poży-
wienia czy dostępu do wody.
 Aby im pomóc postawmy w zacienionych 
miejscach pojemniki ze świeżą wodą. Chcąc 
karmić podajmy suchą karmę. Nie podawaj-
my resztek jedzenia, mokrej karmy bo w upal-
ne dni to jedzenie szybko się psuje i zamiast 
pomóc kotom przetrwać, może być przyczyną 
chorób i zatruć. Jeśli wśród mieszkańców są 
miłośnicy kotów i chcą im pomóc to moż-
na nauczyć je karmić o stałej porze i wtedy 
mokra karma zostanie zjedzona i nie będzie 
stwarzała zagrożenia dla zdrowia kotów. 
Łatwiej jest też utrzymać czystość wokół tego 
miejsca.
 Bezpośrednią opiekę nad wolnożyjącymi 
kotami sprawują społeczni opiekunowie, 
członkowie organizacji pozarządowych, któ-
rych celem działań jest dokarmianie, wyłapy-
wanie i dostarczanie do lecznicy weterynaryj-
nej na leczenie czy kastrację/sterylizację.
 Od 1 marca rusza akcja bezpłatnej steryli-
zacji/kastracji bezdomnych kotów prowadzo-
na przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
Dużych i Małych „Cztery Łapy”. 

Pamiętajmy! Wolnożyjące koty 
potrzebują pomocy człowieka, 
a człowiek, aby uniknąć plagi gryzoni, 
potrzebuje kotów wolnożyjących.

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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