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 W miesiącach maju i czerwcu br. odby-
ło się sześć części Walnego Zgromadze-
nia Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
w Jastrzębiu-Zdroju. Frekwencja na Wal-
nym Zgromadzeniu w bieżącym roku by-
ła wyjątkowa i w sumie wyniosła 6,63% 
wszystkich członków Spółdzielni, w tym:

Os. A. Bożka – 8,09%, 

Os. Pionierów – 5,34%, 

Os. Zdrój – 6,17%, 

Os. Przyjaźń – 9,30%, 

Wodzisław Śl. – 0,69%, 

Os. Złote Łany – 12,95%. 

 Było to drugie Walne Zgromadzenie, 
w którym Członkowie Spółdzielni w trak-
cie obrad Walnego mogli być reprezen-
towani przez wskazanych w pisemnych 
upoważnieniach pełnomocników.

Walne Zgromadzenie podjęło 
9 następujących uchwał:  

ź Nr 1/2018 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za rok 2017,

ź Nr 2/2018 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności 
Spółdzielni za rok 2017,

ź Nr 3/2018 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezesowi Zarządu Piotrowi Szereda,

ź Nr 4/2018 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Zastępcy Prezesa ds. technicznych 
Andrzejowi Baran,

ź Nr 5/2018 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych 
i finansowych Janinie Szymańskiej,

ź Nr 6/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Rady Nadzorczej,

ź Nr 7/2018 
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej,

ź Nr 8/2018 
w sprawie zmiany statutu,

ź Nr 9/2018 
w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej netto.

 W związku z upływem trzyletniej ka-
dencji Rady Nadzorczej, Walne Zgroma-

dzenie, w wyniku głosowania tajnego, wy-
brało nowy skład osobowy Rady. Człon-
kami Rady Nadzorczej na kolejne trzy lata 
zostali wybrani:

 1.  Bartłomiej Sułkowski – Os. A. Bożka

 2.  Janina Bogusz-Wiśniewska 
 – Os. Pionierów

 3.  Krzysztof Kordela – Os. Przyjaźń

 4.  Ewa Kachnic – Os. A. Bożka

 5.  Grażyna Rębacz – Os. Pionierów

 6.  Irena Czaplińska – Os. A. Bożka

 7.  Sławomir Maliszewski 
 – Os. Złote Łany

 8.  Grzegorz Krysman – Os. Pionierów

 9.  Anna Skowronek – Os. Zdrój
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Szanowni Państwo, 
miło nam poinformować, że uchwalony przez 
Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 8/2018 
statut został zrejestrowany przez Sąd Rejono-
wy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego postanowieniem 
z dnia 10 lipca 2018 r. Wraz z rejestracją sta-
tutu został również zarejestrowany nowy 
skład Rady Nadzorczej, która została wybrana 
na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Do 
Krajowego Rejestru Sądowego został również 
wpisany przedmiot działalności (PKD) Spół-
dzielni uchwalony w treści statutu.

Przypomnijmy, 
zmiana statutu została podyktowana przede 
wszystkim zmianą ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze 
z dnia 20 lipca 2017 r., która weszła w życie 
9 września ub. roku. W treści ustawy zmienio-
ne zostały, między innymi, zapisy dotyczące 
członkostwa w Spółdzielni, które jest teraz 
nierozerwalnie związane z posiadanym spół-
dzielczym prawem do lokalu, tzn., każdy kto 
nabywa spółdzielcze prawo do lokalu staje się 
członkiem Spółdzielni z mocy prawa. Osoby, 
które nabywają lub posiadają odrębną wła-
sność mogą również zostać członkami, ale pod 
warunkiem złożenia pisemnej deklaracji 
członkowskiej. Członkami Spółdzielni, po zło-
żeniu deklaracji członkowskiej, mogą również 
być najemcy lokali mieszkalnych, które przed 
przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową 
były mieszkaniami przedsiębiorstwa pań-
stwowego, jeżeli najemca był uprawniony do 
korzystania z tego lokalu w dniu jego prze-
jęcia. Członkostwo w Spółdzielni przysługuje 
obojgu małżonkom  pod warunkiem, że prawo 
do lokalu należy do nich wspólnie. Zmianie 
uległy również zasady uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu. Przed zmianą ustawy 
w obradach Walnego Zgromadzenia Członek 
mógł uczestniczyć tylko osobiście, po nowe-
lizacji członek Spółdzielni może do uczestni-
czenia w Walnym Zgromadzeniu wyznaczyć 
swojego pełnomocnika. O zmianach ustawo-

wych pisaliśmy już wielokrotnie na łamach na-
szego biuletynu.  

 Kolejne zmiany treści statutu zostały opra-
cowane w wyniku wniosków członków zgło-
szonych do Walnego Zgromadzenia. Rada 
Nadzorcza w sierpniu ubiegłego roku powoła-
ła Komisję statutową w celu rozpatrzenia pro-
jektów uchwał, które zostały wniesione przez 
członków przed Walnym Zgromadzeniem 
2017 r. W pracach Komisji uczestniczyli za-
interesowani Członkowie Rady Nadzorczej 
oraz Członkowie, którzy zgłosili się po obra-
dach Walnego Zgromadzenia. Komisja zaakce-
ptowała następujące zmiany zapisów statuto-
wych:

ź głosowanie tajne w sprawie udzielenia ab-
solutorium członkom Zarządu, 
ź wymóg kwalifikowanej większości 2/3 od-
danych głosów członków obecnych na WZ 
w trakcie uchwalania Regulaminu Rady Nad-
zorczej,
ź możliwość uczestnictwa w każdej części 
WZ członków wnoszących pod obrady projekt 
uchwały w celu jego uzasadnienia,
ź wprowadzenie do statutu definicji usług 
dodatkowych rozliczanych na 1 lokal – zapis 
dotyczy sposobu rozliczania kosztów sprzą-
tania klatek schodowych „powyżej parteru”.

 Stosowne projekty uchwał, po formalno-
prawnym opracowaniu, zostały przedstawio-
ne przez Zarząd do akceptacji Członków w tra-
kcie Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 
w listopadzie i grudniu 2017 r. Przyjęty przez 
Walne Zgromadzenie statut został skierowa-
ny do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym w dniu 20.12.2017 r. Zarządzeniem Sądu 
z dnia 31.01.2018 r. statut nie został zareje-
strowany. Zaznaczyć należy, że Sąd dokonał 
analizy całej treści Statutu, a nie tylko wpro-
wadzanych zmian. Zastrzeżenia Sądu sformu-
łowane były w stosunku do zapisów, które nie 
były przedmiotem zmian uchwalonych przez 
w/w Walne Zgromadzenia, ale funkcjonowały 
w Statucie co najmniej od 2010 r. i były zare-

jestrowane wcześniej w KRS-ie bez uwag. 
W celu uzyskania rejestracji Zarząd i Komisja 
statutowa opracowały stosowne do Zarzą-
dzenia Sądu poprawki, które zostały wnie-
sione do projektu statutu, a zmiana treści sta-
tutu została ponownie skierowana pod obra-
dy Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 
w maju i czerwcu b.r.  

Zmiany dotyczyły głównie następujących te-
matów: 
ź nazwy Spółdzielni – nazwa Spółdzielni 
w KRS brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS”, a zapis statutowy powinien być taki sam 
– nie może być Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„JAS-MOS” w Jastrzębiu- Zdroju; 
ź w treści poprzedniego Statutu przedmiot 
działalności Spółdzielni był określony bez od-
niesień do Klasyfikacji PKD oraz nie wskazano 
działalności dominującej. Wprowadzono no-
we zapisy dotyczące przedmiotu działalności 
powiązane z symbolami PKD:

 1) zarządzanie nieruchomościami  
 wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 
 2)wynajem i zarządzanie  
 nieruchomościami własnymi lub 
 dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 3)kupno i sprzedaż nieruchomości 
 na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  4)realizacja projektów budowlanych 
 związanych ze wznoszeniem budynków                           
 (PKD 41.10.Z);
  5)roboty budowlane związane ze 
 wznoszeniem budynków mieszkalnych                             
 i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 
  6)wykonywanie pozostałych robót 
 budowlanych wykończeniowych 
 (PKD 43.39.Z);  
 7)wykonywanie pozostałych instalacji 
 budowlanych (PKD 43.29.Z);
  8)działalność pomocnicza związana 
 z utrzymaniem porządku w budynkach                                        
 (PKD 81.10.Z);

ź sąd nakazał wykreślenie zapisów, które nie 
są jednoznacznie sformułowane w ustawie, 

a w statucie funkcjonowały od lat. Są to zapisy 
dotyczące: uczestniczenia w pokrywaniu strat 
do wysokości udziałów; żądania od członków 
oraz osób, którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali wpłat na fundusz wkładów 
mieszkaniowych lub budowlanych poprzez 
uzupełnienie wkładu w przypadku moderniza-
cji budynku przed dniem 31.07.2007 r.; zobo-
wiązania do wniesienia przez członków Spół-
dzielni posiadających prawa do lokali w danym 
budynku, indywidualnych dopłat w przypadku 
działań technicznych polegających na rozbu-
dowie, przebudowie budynku, budowie no-
wych instalacji i innych działań, które stano-
wią trwałe ulepszenie (unowocześnienie) 
istniejącego budynku lub lokalu; określenia 
do rozliczeń wartości wkładu mieszkaniowe-
go w wysokości 5% wartości rynkowej w przy-
padku posiadaczy spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu, którzy tytuł prawny do 
danego lokalu nabyli przed przekazaniem go 
do Spółdzielni przez Jastrzębską Spółkę Wę-
glową SA; zobowiązania do wnoszenia opłat 
tytułem pokrycia kosztów niezależnych od 
Spółdzielni;

ź sąd wskazał na konieczność dopisania do 
treści Statutu, że osoby, które mają prawo 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, np. 
Rada Nadzorcza, kandydaci do Rady, członko-
wie odwołujący się, nie mają prawa wykony-
wania głosu; 
ź wprowadzono liczenie głosów „za”, „prze-
ciw”, „wstrzymujące się” w trakcie obrad Wal-
nego Zgromadzenia;
ź zgodnie z Zarządzeniem Sądu wykreślono 
konieczność zbierania 50 podpisów poparcia 
członków dla kandydatów do Rady Nadzor-
czej – każdy członek może zgłosić swoją kan-
dydaturę bez względu na fakt, czy ma popar-
cie, czy też nie.

 Zgodnie z Prawem Spółdzielczym nowy 
statut obowiązuje od dnia rejestracji w KRS-
ie, tj. od 10 lipca 2018 r. Cała treść statutu za-
mieszczona jest na stronie internetowej Spół-
dzielni www.smjasmos.pl.

Statut zarejestrowany

ZMIANA POGOTOWIA TECHNICZNEGO 
(AWARYJNEGO)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że począwszy od sierpnia br. usługę 
w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą 
Spółdzielnię na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego pełnić będzie firma 

Andrzej Mateja z siedzibą w Żorach, os. Powstańców Śląskich 7a  lok. 41. 

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, 
począwszy .  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:od dnia 01.08.2018 r

32 4343-555    lub    32 4343-690
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Panie Przewodniczący gratuluję 
dobrego wyniku wyborczego 
i uzyskania mandatu członka Rady 
Nadzorczej, również gratuluję wyboru 
na funkcję przewodniczącego Rady. 

 Dziękuję bardzo, ale przy wyborach do 
Rady Nadzorczej w spółdzielni nie o wy-
nik chodzi lecz o ocenę skuteczności dzia-
łania i kolektywnej pracy. Na każdym ze-
braniu powtarzałem, że Spółdzielnia to nie 
tylko finanse, liczby, statystyki ale przede 
wszystkim ludzie. Członkowie, lokatorzy, 
ale także pracownicy. Ten duży organizm 
musi opierać swoją działalność na wartoś-
ciach, odpowiedzialności, równości i spra-
wiedliwości. Zaś przedstawiciele w Radzie 
Nadzorczej wraz z Zarządem muszą kiero-
wać  się wartościami etycznymi, takimi jak: 
uczciwość, otwartość, odpowiedzialność 
społeczna oraz troska o innych. Dobry re-
zultat w pracy może uzyskać tylko zgrany 
kolektyw, który jest otwarty na propozy-
cje, a nowe rozwiązania tworzy w meryto-
rycznej dyskusji.

Proszę przedstawić 
skład Rady Nadzorczej.

 W dniu 18.06.2018 r. ukonstytuo-
wała się Rada Nadzorcza. Przewodni-
czący Bartłomiej Sułkowski, Wiceprze-
wodnicząca Ewa Kachnic, Sekretarz Jani-
na Bogusz-Wiśniewska. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Przewodniczący Krzy-

sztof Kordela, Wiceprzewodnicząca Ire-
na Czaplińska, Sekretarz Grażyna Rę-
bacz. Członkami Rady ponadto zostali 
Grzegorz Krysman, Sławomir Malisze-
wski oraz Anna Skowronek. Na pier-
wszym posiedzeniu Rady Nadzorczej 
przyjęliśmy, między innymi, plan pracy na 
II połowę 2018 roku oraz informację Za-
rządu na temat regulaminu i schematu or-
ganizacyjnego Spółdzielni. Komisja Rewi-
zyjna wyznaczyła jeszcze w tym miesiącu 
termin pierwszej kontroli w administracji. 
Oczywiście padło też wiele zapytań i 
wniosków. Tymi zagadnieniami zajmie się 
Zarząd.

Czyli bez fanfar od razu praca?

 Tak, oczywiście ileż można sobie gra-
tulować. Mamy przed sobą trzy lata kade-
ncji i ten czas musimy dobrze wykorzy-
stać. Praca w Radzie Nadzorczej spół-
dzielni wymaga kompetencji i odpowie-
dzialności. Wymaga również znajomości 
różnych aspektów problematyki społecz-
nej, jak chociażby kształtowania stosun-
ków międzyludzkich. W szczególności Za-
rząd, jak i członkowie Rady Nadzorczej 
powinni znać postanowienia uregulowań 
ustawowych, statutu własnej spółdzielni 
oraz znać i rozumieć główne założenia ru-
chu spółdzielczego. Obowiązkiem człon-
ków organów statutowych jest zdobywa-
nie niezbędnej wiedzy w drodze samo-
kształcenia oraz na kursach organizowa-

nych przez samą spółdzielnię, organizacje 
spółdzielcze bądź inne podmioty. I to też 
chcemy realizować, choćby dzisiaj wysłu-
chując pierwszych informacji Zarządu na 
temat funkcjonowania naszej Spółdzielni 
i zapoznając się szczegółowo z zapisami 
prawnymi w tym zakresie.

Pan wraz z czwórką innych członków 
Rady jest wybrany na kolejną drugą 
kadencję, czy to znaczy, że będzie 
Wam łatwiej podejmować wyzwania? 

 Oczywiście, że powtórnie wybranym 
członkom Rady będzie o wiele łatwiej po-
dejmować  działania w nadchodzącej ka-
dencji. Jednak muszę zaznaczyć, że od 
osobistego zaangażowania tak zwanych 
„nowych” członków Rady będzie zależeć 
ich efektywność w pracy. Ponadto, nawią-
zanie przez nich partnerskiej współpracy 
z Zarządem może zaowocować dobrymi 
wynikami. Z doświadczenia mogę po-
twierdzić, że Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej „JAS-MOS” bardzo mocno dba 
o przejrzystość i efektywność zarządza-
nia naszą Spółdzielnią. Rada Nadzorcza 
otrzymuje pełną informację na temat fun-
kcjonowania wszystkich komórek spół-
dzielni. A będąc organem nadzorczym, 
Rada – w ramach statutowych uprawnień 
– ma zapewnione warunki całkowitej nie-
zależności w podejmowaniu decyzji i dzia-
łań. W takim też zakresie odpowiada-
my za skutki swoich decyzji. Cieszę się, że 

w obecnej Radzie są przedstawiciele 
prawie wszystkich osiedli, co pozwoli nam 
reprezentować wszystkich członków 
i zadbać o równomierny rozwój każdej 
nieruchomości. 

Czyli wykonacie zobowiązania 
wyborcze?

 Bez przesady, z praktyki mogę jedy-
nie ostrzec wszystkich, że takie rzucone 
na wiatr zobowiązania dużo kosztują. 
Praktycznie każda propozycja poprawy, 
modernizacji, remontu i oczywiście zaku-
pu jest obciążona ryzykiem podniesienia 
opłat. W zasadniczych decyzjach, których 
konsekwencją są duże wydatki, bezpo-
średni udział biorą lokatorzy podczas an-
kietowania. Ostatecznie podczas plano-
wania budżetu na rok następny końcową 
decyzję (na wniosek Zarządu) podejmuje 
Rada. I tutaj między innymi jest nasza rola 
nadzorcza. Musimy tak planować aby in-
westycje, modernizacje oraz remonty by-
ły w miarę możliwości równo rozłożone, 
aby sukcesywnie, we wszystkich aspek-
tach, każda nieruchomość była jednako-
wo zaopatrzona. 

Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia.

Z przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

Bartłomiejem Sułkowskim 
rozmawiał W.M.  

Ten czas musimy dobrze wykorzystać

 Historia mostu, a raczej wiaduktu łączące-
go ulicę Wiejską z ulicą Ranoszka jest krótka, 
ale dość bogata. Wiadukt pozwalał pokonać 
mieszkańcom osiedla Złote Łany przeszko-
dę lądową jaką jest trakt kolejowy (po byłym 
szlaku kolejowym PKP) ułożony w wąwozie. 
W związku z  decyzją PKP o likwidacji transpo-
rtu kolejowego w naszym mieście, ówczesne 
władze Jastrzębia-Zdroju przejęły wiadukt od 
Polskich Kolei Państwowych. Motywacją 
przejęcia był fatalny stan techniczny tegoż 
obiektu, a władze miasta planowały przepro-
wadzenie remontu wiaduktu. Ponieważ był to 
jedyny dojazd oraz trakt pieszy do osiedla Zło-
te Łany od skrzyżowania ulicy Profesora Ra-
noszka z ulicą Armii Krajowej, gdzie zlokaliz-
owany jest przystanek komunikacji miejskiej, 
przewidywano przeprowadzenie remontu 
w roku 2005. Remont nie doszedł do skutku, 
a władze miasta postanowiły w 2007 roku 
obniżyć nośność obiektu do 1,5 tony oraz 
ograniczyć ruch pojazdów przez zawężenie 
przejazdu pojazdów samochodowych. Przez 
kolejne lata stan techniczny wiaduktu pogar-
szał się, a mieszkańcy wnioskowali do władz 
miasta aby się tym tematem poważnie zajęto. 
Przy okazji spotkań z władzami miasta jak też 
i w wielu pismach, mieszkańcy i Zarząd Osie-
dla Złote Łany zgłaszali wniosek uruchomie-
nia komunikacji miejskiej na Osiedle Złote 
Łany. 
 Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że im 
gorszy jest stan techniczny wiaduktu, tym od-
leglejsza perspektywa organizacji komunika-

cji miejskiej. Nadzieje na powstanie transpor-
tu publicznego wzrosły gdy wyremontowano 
ulicę Wyszyńskiego. Niemniej jednak, aby do-
brze zorganizować komunikację warto było 
utrzymać w dobrym stanie wiadukt położony 
nad wąwozem. Niestety, kolejne lata wiążą się 
tylko z obniżaniem jakości technicznej wia-
duktu. W 2015 roku wprowadzono już tylko 
ruch jednokierunkowy dla pojazdów. Mimo 
apeli, wniosków i próśb obywateli tej części 
miasta, nadal nie wypracowano jakiegokol-
wiek rozwiązania. Nie wyremontowano wia-
duktu i nie doprowadzono komunikacji miej-
skiej. Jak informowały władze miasta, w 2017 
roku został przeprowadzony kolejny przegląd 
techniczny obiektu budowlanego. Zalecono 
wykonanie napraw technicznych i dokonywa-
nie częstszych kontroli. Pomimo kolejnych 
monitów obywateli, władze miasta oznajmiły, 
że naprawa mostu jest nieopłacalna ekonomi-
cznie. Czas zaczął przyspieszać dla rujnują-
cego się wiaduktu, a możliwość poprawy 
jakości życia mieszkańców osiedla oddaliła się 
znacząco.
 Wiosną mieszkańców spotkała niemiła 
niespodzianka, chociaż należałoby powie-
dzieć „spodzianka”. Bo to, co mieszkańcy wie-
dzieli od lat, że pewnego pięknego dnia zo-
staną pozbawieni korzystnego szlaku komuni-
kacyjnego, stało się faktem. Można by powie-
dzieć w tym miejscu, że mieszkańcy „krakali, 
aż sobie wykrakali”. Pewnego słonecznego 
majowego dnia wracając z pracy zastali most 
zamknięty nawet dla ruchu pieszego. Mie-

szkańcy więc, napisali skargę do Rady Miasta 
na działanie Pani Prezydent Miasta Anny 
Hetman. W skardze tej zażądali odtworzenia 
przynajmniej ruchu dla pieszych i uruchomie-
nia komunikacji miejskiej. Na odpowiedź mu-
szą poczekać do 30 września bieżącego roku. 
Jednak sama interwencja odniosła marny, bo 
marny, ale jakiś skutek. Przeprowadzono, jak 
to pięknie określono, cząstkowe roboty re-
montowe… i z wiaduktu zrobiono kładkę dla 
pieszych. Po raz kolejny obiecano mieszkań-
com, że w przyszłości, czyli od 2019 roku „je-
żeli Bóg da, a partia pozwoli” może ruszy inwe-
stycja nowego połączenia poprzez przebudo-
wane skrzyżowanie ul. Armii Krajowej – Ra-
noszka – były dworzec PKP - Złote Łany. Wra-
cając do komunikacji miejskiej (płatnej – nie 
darmowej) i skomunikowanie osiedla Złote 
Łany z miastem, jak napisano w odpowiedzi na 
jedną z interpelacji Radnego Miasta Piotra 
Szereda cyt: „Obecnie brak możliwości tech-
nicznych uruchomienia linii komunikacji zbio-
rowej nawet obsługiwanych autobusem typu 
minibus”. Tą odpowiedź z datą 05.07.2018 
roku podpisał I Zastępca Prezydenta Miasta 
Roman Foksowicz. Krótko i na temat, nie bę-
dzie komunikacji i basta. Ale, ale… drodzy mie-
szkańcy Złotych Łanów, jest nadzieja. Bo oto 
na tą samą interpelację, Radny Piotr Szereda 
otrzymuje odpowiedź od II Zastępcy Prezy-
denta Miasta Roberta Chojeckiego, cyt: „in-
terpelacja została przekazana do MZK z proś-
bą o przeanalizowanie i odpowiedź”. Czy na-
dzieja powinna być płonna, może tak, może 

nie. Fakt jest taki, że szefem MZK jest nie kto 
inny jak sama Pani Prezydent Miasta Anna 
Hetman. 

Na zakończenie kalendarium. 
 1. 2005 rok, zostaje przejęty wiadukt w sta-
nie dostatecznym.
 2. 2007 rok, władze miasta wiedzą o pogar-
szającym się stanie wiaduktu.
 3. 2011 rok, ocena stanu technicznego spa-
dła poniżej 3 z zaleceniem jego rozbiórki lub 
przeprowadzanie poważnego remontu. 
 4. 2015 rok, zostaje po raz kolejny ograniczo-
ny ruch na wiadukcie. 
 5. 2016 rok, w lutym Radny Miasta P. Szereda 
otrzymał odpowiedź na interpelację, z której 
wynika, że władze miasta tematem się zajmują 
i w najbliższym czasie powstaną rozwiązania. 
 6. 2017 rok,  zalecono remont, który nie zo-
stał wykonany.
 7. 2018 rok, w maju wiadukt została zam-
knięty.
 8. Po skargach i upomnieniach oraz interp-
lacjach Radnego przywrócono ruch pieszych.
 9. Nie uruchomiono komunikacji miejskiej. 

Posumowanie: 
W latach 2005 – 2018 urzędnicy miasta obie-
cywali, że: rozpatrzą, zastanowią się, pochylą 
się nad problemami wiaduktu oraz nad roz-
wiązaniem komunikacji miejskiej w rejonie 
osiedla Złote Łany, i co? I NIC !!!. 

P. Sz.  

Złote Łany – brak wiaduktu i komunikacji miejskiej

Mamy przed sobą trzy lata kadencji i ten czas musimy dobrze wykorzystać. Praca w Radzie Nadzorczej Spółdzielni wymaga kompetencji 
i odpowiedzialności – mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Bartłomiej Sułkowski.
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Gospodarka drzewami i krzewami 
na zasobach spółdzielni

 Większość drzew i krzewów w miastach 
sadzi się dla dekoracji oraz w celu uzyskania 
obszarów zacienionych. Oprócz tych wspa-
niałych korzyści, rośliny drzewne służą rów-
nież wielu innym celom. Korzyści płynące 
z drzew można podzielić na korzyści społecz-
ne, komunalne, środowiskowe i ekonomiczne.
Korzyści społeczne: reakcja człowieka na 
drzewa wykracza poza zwykłe podziwianie ich 
piękna. W gaju czujemy się pogodni, spokojni, 
zrelaksowani i wyciszeni. Uspokajający wpływ 
pobliskich drzew i zieleni miejskiej może zna-
cznie ograniczyć stres i znużenie w miejscu 
pracy, uspokoić ruch uliczny, a także skrócić 
czas rekonwalescencji po operacjach. Silny 
związek między ludźmi i drzewami uwidacznia 
się również, gdy mieszkańcy wspólnot opo-
wiadają się przeciw wycinaniu drzew w celu 
poszerzenia ulic lub protestują, aby uratować 
szczególnie okazałe lub historyczne okazy. 
Korzyści komunalne: Drzewa miejskie speł-
niają często wiele funkcji architektonicznych 
i projektowych. Zapewniają prywatność, eks-
ponują widoki lub zasłaniają niepożądane 
miejsca. Redukują odblaski i odbicia. Organi-
zują ruch pieszych. Mogą również łagodzić, 
uzupełniać lub podkreślać elementy architek-
tury. Drzewa wprowadzają elementy i siedli-
ska przyrodnicze do otoczenia miejskiego, a co 
za tym idzie, polepszają jakość życia mieszkań-
ców danej wspólnoty. 
Korzyści środowiskowe: drzewa zmieniają 
środowisko, w którym żyjemy poprzez łago-
dzenie klimatu, poprawę jakości powietrza, 
ograniczenie odpływu wody deszczowej. Kli-
mat lokalny zmienia się pod wpływem ekstre-
malnego nasłonecznienia, wiatru lub deszczu. 
Energia promieniowania słonecznego jest 
wchłaniana lub odbijana przez liście drzew 
w lecie i jedynie filtrowana przez nagie gałęzie 
drzew liściastych zimą. Wprowadzając drze-
wa do miast możemy łagodzić efekt miejskich 
wysp ciepła wywoływany przez chodniki i bu-
dynki. Drzewa wpływają również na prędkość 
i kierunek wiatru. Im gęstsze listowie drzewa 
lub grupy drzew, tym większy efekt osłony. 
Drzewa absorbują lub spowalniają opady de-
szczu, deszczu ze śniegiem i gradu, co zapew-
nia pewien poziom ochrony dla ludzi, pojaz-
dów i budynków. Drzewa, krzewy i trawniki 
poprawiają jakość powietrza. Liście filtrują 
wdychane przez nas powietrze usuwając z nie-
go kurz i inne drobiny. Następnie deszcz wpłu-
kuje te zanieczyszczenia w głąb ziemi. Liście 
wchłaniają dwutlenek węgla (gaz cieplarnia-
ny), wchłaniają również inne substancje zanie-
czyszczające - ozon, tlenek węgla i dwutlenek 
siarki - a w zamian uwalniają tlen. 
Korzyści ekonomiczne: wartość nierucho-
mości z zaprojektowanym terenem zielonym 
może być o 5–20 procent wyższa niż wartość 
nieruchomości z niezaprojektowanym tere-
nem zielonym. Korzyści bezpośrednie wystę-
pują zazwyczaj w związku z kosztami energii. 
Koszt klimatyzacji będzie niższy w budynku 
zacienionym. Koszt ogrzewania będzie niższy 
w budynku osłoniętym od wiatru. Pośrednie 
korzyści ekonomiczne wynikające z drzew 
rosnących na terenie wspólnot są jeszcze 
większe. Klienci płacą niższe rachunki za ene-
rgię elektryczną, gdyż przedsiębiorstwa ener-
getyczne budują mniej nowych obiektów w ce-
lu spełnienia zwiększonych wymagań energe-
tycznych, zużywają mniejsze ilości paliw ko-
palnych w piecach, oraz stosują mniej środków 
kontroli zanieczyszczenia powietrza. Wspól-

noty oszczędzają pieniądze również wtedy, 
gdy dany obszar nie wymaga tworzenia rozbu-
dowanej infrastruktury do zarządzania wodą 
pochodzącą z opadów. Oszczędności te mogą 
wydawać się niewielkie dla pojedynczych 
osób, lecz ograniczenie tych wydatków w ra-
mach wspólnot ma często ogromne znaczenie.
 Zanim podejmiemy decyzję, której skutki 
będą nieodwracalne, zanim zwrócimy się do 
Urzędu z prośbą o pozwolenie na wycięcie 
drzewa, czy przytniemy drzewo, lub po prostu, 
zanim zaczniemy narzekać na drzewo utru-
dniające nam w jakiś sposób życie, zapoznajmy 
się z korzyściami jakie mamy z istnienia drzew 
wokół nas (o czym wyżej). Żyjąc w ich cieniu, 
często nie jesteśmy świadomi jak wiele dla nas 
znaczą.
Główne przyczyny usunięcia drzew:
ź zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 

oraz bezpieczeństwa mienia,
ź posadowione na sieciach z mediami 

lub w bliskiej odległości od budynków,
ź zły stan - chore i suche, 

nie rokujące żywotności,
ź samosiejki.
 Sprawy związane z utrzymaniem i usuwa-
niem drzew i krzewów reguluje ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która 
została znowelizowana i ponownie uwzglę-
dnia konieczność zgłaszania zamiaru wycinki 
drzew, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 
5 cm przekracza określone wartości, tj.:
ź 80 cm – w przypadku topoli, 

wierzby, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego;

ź 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej 
i platanu klonolistnego;

ź 50 cm – w przypadku 
pozostałych gatunków drzew.

Bez zezwolenia natomiast można usuwać:

ź krzew lub krzewy rosnące w skupisku 
o powierzchni do 25 m2 ;

ź drzewa lub krzewy złamane lub 
wywrócone w wyniku działania czynników 
naturalnych, wypadków lub katastrof;

ź drzewa lub krzewy usuwane w celu 
przywrócenia nieużytkowanych 
gruntów do użytkowania rolniczego.

 Jeżeli zaś chodzi o pielęgnację korony 
drzew taką jak przycinanie czy prześwietla-
nie, przepisy określają, że taki zabieg można  
wykonać do 30% wielkości korony drzewa.
 Pielęgnacja drzew w mieście  ma na celu 
nie tylko poprawienie estetyki i stanu zdro-
wotnego drzewa, ale także zmniejszenie ryzy-
ka odłamania konarów lub przewrócenia 
drzewa. Zapobiega w dużym stopniu wystę-
powaniu zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi 
a także mienia. 
Procedura wycinki drzew:
1. Spółdzielnia mając w zamiarze usunięcie 
drzewa informuje mieszkańców w formie 
ogłoszenia, które jest umieszczane  w gablocie 
na okres 30 dni.
2. Po tym terminie Spółdzielnia  występuje 
z wnioskiem do Urzędu Miasta.
3. Organ, do którego został złożony wniosek 
w ciągu 21 dni przeprowadza oględziny i spo-
rządza protokół.
4. Następnie przez 14 dni strony, tj. Urząd 
Miasta lub Spółdzielnia Mieszkaniowa mo-
gą jeszcze wnieść uwagi i sprawdzają czy nie 
ma przeciwwskazań do wycięcia drzewa lub 
krzewu.
5. Jeśli nie ma przeciwwskazań, składający 
wniosek zostaje poinformowany, zgodnie 
z art. 10 Kodeksu Postępowania Administra-
cyjnego, że zostały zebrane materiały w spra-
wie, co do których strona może się wypowie-
dzieć w ciągu 14 dni przed wydaniem decyzji. 
Dokumenty do wglądu w przedmiotowej spra-

wie znajdują się w siedzibie organu w Wydzia-
le Ochrony Środowiska.
6. Po tym terminie organ wydaje decyzję 
o zgodzie na wycinkę drzewa, bądź o braku ta-
kiej zgody z uzasadnieniem. Zainteresowana 
strona ma prawo wniesienia odwołania od de-
cyzji. Przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, 
a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wyko-
nanie.
7. W przypadku założenia gniazd przez ptaki 
przed usunięciem drzewa należy uzyskać ze-
zwolenie na odstępstwo od zakazu niszczenia 
siedlisk gatunków objętych ochroną – wystą-
pić z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach lub drze-
wo usunąć poza okresem lęgowym ptaków, 
który obowiązuje od 1 marca do 15 paździer-
nika.
 Za zniszczenie drzewa lub wycięcie go bez 
zezwolenia odpowiedniego organu admini-
stracji publicznej obowiązują kary pieniężne, 
które są ustalane na podstawie stawek obo-
wiązujących na dany rok podane w obwiesz-
czeniu Ministra Środowiska. Kary nakłada 
wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta 
lub marszałek województwa.
 Spółdzielnia nie tylko wycina drzewa 
i krzewy ale także stosuje kompensację, tj. na-
sadzenia drzew lub krzewów w zamian za usu-
nięte. Jednak aby ją zastosować należy uwzglę-
dnić potrzeby środowiska, lokalizację i możli-
wości.
 Przystępując do nasadzeń należy wybrać 
drzewa, które są przyjazne dla ludzi, zwierząt, 
a także owadów zwanych zapylaczami. Należy 
też wziąć pod uwagę wielkość drzewa, rozpię-
tość korony oraz możliwości adaptacyjne 
w mieście. Należy wybierać takie gatunki 
drzew, które są całkowicie odporne na mróz 
lub ich stopień odporności jest bardzo wysoki, 
są odporne na zróżnicowane warunki pogo-
dowe, choroby i pasożyty. Kompensacja musi 
być dobrze przemyślana aby nie generować 
kosztów na przyszłość.

Każde nasadzenia należy 
najpierw skonsultować 
ze spółdzielnią mieszkaniową.

 Spółdzielnia także porządkuje niezago-
spodarowane ogródki przed klatkami oraz te, 
którymi  mieszkańcy nie mogą się opiekować 
z różnych powodów.  Mieszkańcy powinni 
mieć na uwadze to, że zanim posadzą małe 
drzewo bądź krzew, winni się skontaktować 
z pracownikiem Spółdzielni, który po analizie, 
poinformuje czy takie działanie jest możliwe.
 Mieszkańcy, którzy opiekują się ogród-
kami mają możliwość składania w formie pi-
semnej swoich propozycji odnośnie zakupu 
roślin czy materiału potrzebnego do pielęgna-
cji ogródka.
 Koszty związane z zakupem roślin i mate-
riału do ich zabezpieczenia są ujmowane 
w planie finansowo-gospodarczym Spółdziel-
ni na każdy rok kalendarzowy i mieszczą się 
w opłacie eksploatacyjnej.
 Żeby rośliny przetrwały wiele lat, należy je 
prawidłowo zabezpieczać i pielęgnować, a to 
niestety nie jest tanie. Jednak rośliny to nasi 
wielcy sprzymierzeńcy i pieniądze nie powinny 
być czynnikiem decydującym. Spółdzielnia 
przyjęła kierunek zagospodarowywania ogród-
ków w rośliny, które na przyszłość nie będą ge-
nerować kosztów a wręcz je minimalizować.

Drzewa przynoszą nam korzyści społeczne, komunalne, środowiskowe i ekonomiczne. 

Nowy skwer 
na ul. Warmińskiej
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 Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przy-
stosowanym, na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, 
należy do ulubionych zajęć dzieci. Nic ich nie powstrzyma 
przed spontaniczną zabawą na placu zabaw, gdzie mogą 
wspinać się na drabinki czy kręcić na karuzeli. Ulubionym 
miejscem najmłodszych pociech są piaskownice, w których 
są budowane zamki lub stawiane „babki”. Stworzony specjal-
nie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwań 
i potrzeb maluchów w różnym wieku, plac zabaw służy roz-
wojowi zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dziecka.

 Mając na uwadze zadowolenie i bezpieczeństwo na-
szych najmłodszych lokatorów w ostatnich dwóch latach  na 
placach zabaw zarządzanych przez naszą Spółdzielnię wy-
mieniono lub uzupełniono wiele urządzeń zabawowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa maluchów większość 
placów zabaw jest ogrodzona trwałymi i estetycznymi przę-
słami. Ogrodzenie zabezpiecza przed dostępem zwierząt 
oraz wybiegnięciem dzieci na ulicę. Koszt zakupionych i za-
montowanych urządzeń oraz ogrodzeń w latach 2017 i 2018 
wyniósł ponad 300 tys. zł.

 Równocześnie przypominamy, że bezpieczeństwo dzie-
ci na placach zabaw leży przede wszystkim w gestii rodziców 
i opiekunów. Poniżej znajduje się kilka sugestii i wskazówek 
do bezpiecznej zabawy z maluchem:

ź Obserwuj swoje dziecko, baw się razem z nim, a przede 
wszystkim miej je zawsze w zasięgu wzroku. Pamiętaj, że 
trzylatek nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji 
swoich zachowań. Zwracaj uwagę, czy maluch nie wkła-
da sobie żadnych przedmiotów do buzi, np. piasku w trak-
cie robienia „babek”.

ź Zachowaj szczególną ostrożność gdy się przemieszcza-
cie. Wytłumacz maluchowi, że trzeba przechodzić dale-
ko od huśtawek i nie podchodzić, gdy huśtają się na nich 
inne dzieci, ponieważ możecie wtedy zostać uderzeni.

ź Ubieraj malucha na plac zabaw tak, by nie miał przy 
ubranku żadnych długich sznurków – troczków, luźno 
zwisającego szalika lub rozwiązujących się sznurówek, 
które mogą zaplątać się w różne urządzenia i tym samym 
stworzyć zagrożenie.

ź Sprawdź, czy metalowe zjeżdżalnie, schodki lub platfor-
my nie są za bardzo nagrzane od słońca i czy nie oparzą 
dziecka.

ź Jeżeli dziecko ma problemy z wejściem np. na drabinkę, 
może to oznaczać, że jest to urządzenie dostosowane dla 
starszych dzieci. Takie utrudnienia w dostępności są ce-
lowe, dlatego nie pomagaj dziecku w wejściu na urządze-
nie i wybieraj tylko takie przyrządy, które są dostoso-
wane do wieku Twojego malucha. 

ź Nie karm dziecka w trakcie zabawy. Gdy maluch jest gło-
dny lub spragniony, powinien spokojnie usiąść obok Cie-
bie np. na ławeczce, a dopiero gdy skończy pić lub jeść, 
może wrócić do zabawy.

ź Asekuruj dziecko, które pokonuje jakiś tor przeszkód, 
chodzi po krawędzi piaskownicy czy huśta się na huśta-
wce.

ź Wytłumacz maluchowi, że gdy buja się na huśtawce albo 
kręci na karuzeli, powinien siedzieć (klęczenie i stanie są 
zabronione) i cały czas mocno trzymać się rączkami po-
ręczy lub uchwytów. 

Życzymy Wam i Waszym pociechom
 bezpiecznej i udanej rozrywki

 na placach zabaw.

Place zabaw, strefa radości  
i aktywności dla naszych 
najmłodszych mieszkańców

Plac zabaw na Os. Złote Łany

Plac zabaw przy ul. Kaszubskiej

Plac zabaw przy ul. Śląskiej
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Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

Cennik ogłoszeń:
1. Reklama firm

Cała 
strona
265x360 mm

1 100 zł netto

1/2 
strony
265x180 mm

600 zł netto

www.smjasmos.pl

1/4 
strony
130x180 mm

300zł netto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

1/8 
strony
130x90 mm

120 zł netto

Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

M
KWIECIEŃ 2017
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

650 zł netto

 2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 500,00 zł ne�o za ½ strony;

 3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące zamian 

     lub sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

 4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży” – 50,00 zł ne�o,

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

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 

z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 1, tel. 32 47  626 36 wew. 34.
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