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Terenowe spotkania 
w SM „JAS-MOS”

Z mojego doświadczenia wynika, że im niższy szczebel w hierarchii 

spotkań, tym aktywność i zaangażowanie członków są większe. 

Uczestników tych spotkań jest 5 razy więcej niż na Walnym Zgro-

madzeniu i to jest efekt bezpośredniego kontaktu. Tam, gdzie cho-

dzi o codzienne sprawy dotyczące naszego miejsca zamieszkania 

Spółdzielnie mieszkaniowe są tworzone przez mieszkańców i dla 

mieszkańców, dlatego tak cenimy sobie przekazywane w trakcie 

tych spotkań spostrzeżenia, uwagi i propozycje nowych rozwiązań. 

To służy rozwojowi naszej Spółdzielni.  Serdecznie za to dziękuję. 

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”

aktywność jest największa. Potwierdzeniem tego jest, że występu-

jące, jak w każdej spółdzielni, zjawisko zgłaszania problemów 

codziennej eksploatacji (typu: żarówka się przepaliła, samochody 

źle parkują, pielęgnowanie zieleni, wycinka drzew, wywóz nieczy-

stości itp.) odbywa się na tych spotkaniach. Uczestniczący w spo-

tkaniach pracownicy administracji bezpośrednio przyjmują Pań-

stwa zgłoszenia, które staramy się jak najszybciej realizować. 

Szanowni Państwo

Jak wiemy podstawowa forma aktywności lokatorów - członków 

spółdzielni mieszkaniowych to uczestnictwo w Walnym Zgroma-

dzeniu. Ale Walne odbywa się tylko raz w roku (u nas w sześciu czę-

ściach). Dlatego dodatkowo, od wielu lat, organizujemy zebrania, 

tak zwane „remontowe” (w miesiącu listopadzie), na których oma-

wiane są głównie potrzeby remontowo – modernizacyjne naszych 

budynków. A od trzech lat - dwa razy w roku (wiosną i jesienią) orga-

nizujemy spotkania z lokatorami w terenie (przy placach zabaw pod 

blokami).

Piotr Szereda
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SEGREGUJ!
NIE WYRZUCAJ ODPADÓW 
DO JEDNEGO POJEMNIKA!

DLACZEGO? 
ODPOWIEDŹ JEST JEDNA

PO PROSTU 
JEST TANIEJ 
W trakcie naszego codziennego życia 

produkujemy bardzo duże ilości różnego 

rodzaju odpadów. Wrzucanie ich do jed-

nego pojemnika powoduje, że:

ź Odzysk ich wymaga dużego nakładu pra-

cy, co wiąże się z kosztami finansowymi. 

Odpady zbierane selektywnie mogą bez-

pośrednio trafić do zakładów zajmują-

cych się recyklingiem.

ź Obniżamy jakość odzyskiwanych surow-

ców poprzez ich zanieczyszczanie inny-

mi odpadami, a w efekcie zamiast warto-

ściowego materiału do recyklingu otrzy-

muje się odpad o niskiej wartości. Odpa-

dy odpowiednio posegregowane prze-

kazane  do  recyklingu są towarem, który 

przynosi zyski.

Jak widać to my mieszkańcy SAMI kształ-

tujemy wysokość opłaty za wywóz odpadów, 

których koszt już i tak jest wysoki. Nasze 

Urzędy Gmin na obecną chwilę nie wycią-

gają  konsekwencji w stosunku do miesz-

kańców zabudowy wielorodzinnej za brak 

właściwej segregacji odpadów, co nie zna-

czy, że będzie tak zawsze. 

Przykładem jest zamieszczone po prawej 

stronie pismo jakie Spółdzielnia otrzymała 

z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.  

Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM "JAS-MOS".
Skład rady redakcyjnej: Piotr Szereda, Andrzej Baran, Barbara Olszok.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl
Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

Z ostatniej chwili
Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Zastępcy 

Prezesa ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego. 

Rada Nadzorcza, w dniu 30 września 2019 r., uchwałą Nr 57/VIII/2019 

na w/w stanowisko powołała P. Jadwigę Sieczkowską, 

dotychczasową Główną Księgową naszej Spółdzielni  
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W dniu 10.09.2019 r. dostawca ciepła, tj. 
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa 
S.A. poinformował naszą Spółdzielnię o na-
pełnianiu sieci cieplnych na terenie Jastrzę-
bia- Zdroju oraz Wodzisławia Śl. Służby Spół-
dzielni przystąpiły więc, jak co roku do sukce-
sywnego napełniania instalacji w budynkach, 
tak aby móc na bieżąco reagować na ewentu-
alne przecieki na instalacji. Nie wszędzie było 
to jednak możliwe, ponieważ na części sieci 
dostawca nie był w stanie podać czynnika lub 
jego ciśnienie było zbyt niskie by podnieść 
słup wody do wymaganej wysokości. Następ-
nie w dniu 18.09.2019 r., ze względu na niskie 
temperatury (szczególnie w godzinach wie-
czornych i nocnych) Zarząd SM „JAS-MOS” 
podjął decyzję o uruchomieniu instalacji c.o. 
i skierował odpowiedni wniosek do dostawcy 
ciepła. Na większej części nieruchomości roz-
ruch odbywał się bez większych problemów. 
Usunięto powstałe przecieki (powstałe naj-
częściej w wyniku wymian grzejników przez 
lokatorów we własnym zakresie lub na odpo-
wietrznikach instalacji) i ciepło po 1-2 dniach 
dotarło do naszych mieszkań. W czasie roz-
ruchu zgłaszane są również liczne zapowie-
trzenia grzejników (szczególnie dotyczy to 
najwyższych kondygnacji), które sukcesyw-
nie usuwane są przez konserwatorów. Tu 
zaznaczamy, że ze względu na bardzo dużą 
ilość zgłoszeń w czasie rozruchu c.o. służby 
nie są w stanie dotrzeć do wszystkich bezpo-
średnio po zgłoszeniu. Każde takie zgłosze-

Niestety, nie we wszystkich budynkach moż-
na było uruchomić ogrzewanie bezpośrednio 
po 18 września. Okazało się bowiem, że do-
stawca ciepła nie zakończył jeszcze wszyst-
kich prac  związanych z remontem wymien-
ników ciepła zlokalizowanych w rejonie ulic 
11 listopada oraz Kurpiowskiej i Śląskiej. 
Według otrzymanych od PGNiG Termika in-
formacji dostawa ciepła do budynków 11 lis-
topada 7b, 11b była możliwa od 25.09.19 na-
tomiast do budynków przy ul. Kurpiowskiej 
5-13, 5-23 oraz Śląskiej 11, 13, 15, 17, 19 
czynnik grzewczy przewidywała dostarczyć 
najpóźniej do dnia 30 września (planowany 
termin zakończenia prac na wymienniku).

 Jednocześnie informujemy, że Rada 
Nadzorcza na wrześniowym posiedzeniu za-
twierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosz-
tów centralnego ogrzewania w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Ja-
strzębiu Zdroju”.  Nowy regulamin powstał 
z uwagi na konieczność dostosowania zapi-
sów do obecnie obowiązujących przepisów 
prawa energetycznego oraz ze względu na 
zmianę sposobu rozliczania kosztów c.o. 
i przejęcie tych obowiązków przez pracowni-
ków Spółdzielni. Z treścią regulaminu można 
zapoznać się na naszej stronie internetowej 
www.smjasmos.pl . 

nie jest jednak rejestrowane i nasi konserwa-
torzy dotrą do Państwa aby usunąć usterkę.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-
MOS” informuje o zmianach w rozliczeniach 
kosztów zużycia energii cieplnej  dla potrzeb 
centralnego ogrzewania w budynkach znaj-
dujących się na zasobach Spółdzielni z po-
dzielnikami kosztów. W tym roku zmieniliśmy 
okres rozliczeniowy z 12 miesięcy na krótszy, 
tj. 8 miesięcy i 7 miesięcy. Było to konieczne 
ze względu na to, że dotychczasowa umowa 
na obsługę systemu pomiarowo-rozlicze-
niowego z firmą zewnętrzną zakończyła się 
z upływem 10-letniego okresu, na który zo-
stała zawarta. I z tego powodu konieczne było 
również przeprowadzenie sprawnego de-
montażu i montażu nowych podzielników na 
części budynków rozliczanych według wska-
zań podzielników, tak aby od nowego sezonu 
grzewczego  mogły one zadziałać prawi-
dłowo. 

Skrócenie okresu rozliczeniowego powo-
duje, że skraca się również okres wnoszenia 
zaliczek przez Państwa na pokrycie kosztów, 
ale i koszty brane są pod uwagę tylko z tego 
okresu rozliczeniowego. W przypadku po-
wstania niedopłaty na wniosek lokatora 
kwota niedopłaty może być rozłożona na 
raty. 

Ze względu na to prosimy Państwa o pod-
wyższanie zaliczek na poczet rozliczenia c.o. 
z tego powodu, że zaliczki te na przyszły 
okres rozliczeniowy zostały skalkulowane 

Na zwiększenie kosztów ogrzewania budyn-
ków w tym roku rozliczeniowym miały wpływ 
przede wszystkich dwa fakty: maj był miesią-
cem grzewczym, ceny energii cieplnej wzro-
sły, o czym informowaliśmy Państwa. 

Czynimy starania, żeby Państwa koszty z ty-
tułu kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych 
były jak najmniejsze. Z tego powodu w nie-
których budynkach już od tego sezonu 
grzewczego  pracownicy Spółdzielni (a nie fir-
ma zewnętrzna) będą rozliczać koszty cen-
tralnego ogrzewania oraz będą prowadzić 
serwis podzielników, a docelowo we wszyst-
kich budynkach, w których zamontowane są 
podzielniki. Tym sposobem nie będą już Pań-
stwo ponosić kosztów odczytów i rozliczania 
podzielników, które do tej pory były ponoszo-
ne w związku z realizacją tych zadań przez fir-
mę zewnętrzną.

W tym celu należy złożyć wniosek pisemny 
o podwyższenie zaliczki na poczet rozlicze-
nia centralnego ogrzewania (do pobrania 
na stronie internetowej www.smjasmos.pl 
w zakładce druki do pobrania) na admini-
stracji osiedlowej bądź w siedzibie Spół-
dzielni.  

również z krótszego okresu rozliczeniowego 
(z mniejszych kosztów). 

ROZPOCZĘCIE OKRESU 
GRZEWCZEGO

ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA - DLACZEGO NIEDOPŁATA 
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Szanowni Państwo,

od dwóch lat w Państwa imieniu czyniłem sta-
rania, aby na terenie nieruchomości miejskich 
położonych pomiędzy ulicami: A. Bożka, Wrzo-
sową i Zieloną (niskie budynki) powstał plac re-
kreacyjny z siłownią zewnętrzną. 

Miło mi Państwa poinformować, że co prawda 
z rocznym poślizgiem, ale jest perspektywa, że 
ten plac powstanie jeszcze w tym roku. 

Poniżej przedstawiam treść odpowiedzi otrzy-
manej od I Zastępcy Prezydenta Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój Romana Foksowicz:

„W odpowiedzi na interpelację w sprawie obiek-

tów rekreacyjnych na os. A. Bożka informuję, że dla 

przedmiotowej inwestycji wykonano w roku 2018 

projekt budowlany i przeprowadzono procedurę 

przetargową wyboru wykonawcy, ale nie złożono 

żadnej oferty. Środki finansowe przeznaczone na 

ten cel zostały Uchwałą Rady Miasta zabezpieczone 

ponownie w budżecie roku 2019.
Siłownia jest zlokalizowana bezpośrednio przy 

chodniku, dlatego nie ma potrzeby wykonywania 

Siłownia zewnętrzna, na realizację której podpisano 
w dniu 17 lipca 2019 r. z PPUH „WASP-BUD” Jarosław 
Spandel, z siedzibą w Kończycach Małych przy ul. Ja-
giellońskiej 25A, umowę IKI.272.125.2019 będzie re-
alizowana przez 110 dni kalendarzowych, tj. do dnia 
04.11.2019 r. Po zakończeniu prac zostanie przepro-
wadzony odbiór techniczny i po jego pozytywnym 
przejściu siłownia zostanie oddana do użytku.

Wartość robót opiewa na kwotę 80  697,70 zł brutto 
i obejmuje swoim zakresem roboty ziemne, wyko-
nanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod za-
projektowanymi urządzeniami i wykonanie od-
wodnienia terenu przy pomocy korytek betono-

wych. Umowa przewiduje również dostawę i mo-

ntaż wraz z fundamentowaniem pięciu urządzeń 

(„Biegacz”, „Wypychacz”, „Orbitrek”, „Rowerek”, 

„Podciąganie nóg”) oraz tablicy informacyjno-re-

gulaminowej, a także roboty wykończeniowe, ob-

siewanie terenu wokół siłowni trawą. 

Plac rekreacyjny dla dorosłych 
na Osiedlu A. Bożka

dodatkowego dojścia, a także oświetlenia. Nie prze-
widziano monitoringu wizyjnego”.

Dziękujemy Urzędowi Miasta za tę inwestycję. 

Cieszymy się, że sport i rekreacja są tak popular-

ne wśród Państwa i urządzenia na siłowniach 

zewnętrznych są faktycznie wykorzystywane. 

Jedynie dla przypomnienia pragnę wskazać, że 
jest to pierwsza taka inwestycja w bezpośred-
nim sąsiedztwie naszych nieruchomości. Od ze-
szłego roku, na wniosek członków naszej Spół-
dzielni, Rada Nadzorcza wraz z Zarządem czynią 
starania, aby tych placów było więcej - zgodnie 
z oczekiwaniami naszych lokatorów. W ubiegłym 
i obecnym roku zabudowaliśmy cztery siłownie 
zewnętrzne (przy ulicach: Zielona, Krasickiego, 
Kaszubska, Pomorska), które zgodnie z życze-
niami wyrażanymi na ostatnich spotkaniach bę-

dą jeszcze uzupełniane o dodatkowe urządze-

nia, utwardzenie podłoża, postawienie ławek 

oraz poprawę monitoringu. 

Piotr Szereda 
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PORADY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 
DLA SENIORA

 W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-

MOS” wykorzystuje stronę internet. (www.jastrzebie. 

slaska.policja.gov.pl/k10/prewencja/nie-reagujesz-

akceptuj) naszej Powiatowej Komendy Policji, która 
przygotowała zestaw porad adresowanych do senio-
rów naszego miasta, przedstawiających podstawowe 

zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia 

codziennego. Opracowali wskazówki, które pozwolą 

na uniknięcie, lub przynajmniej ograniczenie najbar-
dziej niebezpiecznych dla nich zagrożeń.

 Mamy nadzieję, że porady te zostaną wykorzy-

stane przez adresatów. Zachęcamy więc zarówno 
seniorów, jak i wszystkie osoby mające z nimi 
kontakt, do zapoznania się z naszymi poradami, 
wspólnego ich przedyskutowania i wykorzysta-

nia w życiu codziennym.

1. Dokumenty powinniśmy przechowywać w we-
wnętrznych kieszeniach ubrania, a pieniądze rozdzie-

lone na kilka części schowane w różnych miejscach. 

Dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie paru drob-
nych monet w kieszeni zewnętrznej - na bilety lub 
małe wydatki.

3. Bądźmy szczególnie czujni podczas wsiadania i wy-
siadania ze środków komunikacji. Są to momenty 
najczęściej wykorzystywane przez kieszonkowców.

2. Zwracajmy uwagę na posiadany bagaż, w szcze-

gólności podczas kupowania biletu czy rozmowy z in-

nymi osobami, itp. 

Podróżując tramwajem, 
autobusem czy pociągiem:

7. Nie korzystajmy z poczęstunku oferowanego przez 

przygodnie poznane osoby (w ten sposób złodzieje 

często usypiają swoje ofiary, a następnie je okra-
dają). 
8. W trakcie podróży unikajmy spania (poza prze-
działami sypialnymi), zwłaszcza gdy w pobliżu nie ma 

6. Niezbędne w podróży rzeczy podręczne (np. bilety, 

chusteczka, napój, lekarstwa, słodycze, itd.) trzymaj-
my na wierzchu tak, aby sięgając po nie, nie trzeba by-
ło wyciągać całej zawartości bagażu. 

5. Zajmując miejsce pamiętajmy o posiadanym ba-

gażu, pozostawiajmy go jak najbliżej siebie i w zasię-
gu wzroku. Szczególną uwagę zwracajmy na niego 
podczas wsiadania i wysiadania innych podróżnych. 

4. Wsiadając do pustego autobusu, tramwaju czy 

pociągu zajmujmy miejsce blisko kierowcy, motor-

niczego lub drużyny konduktorskiej, ewentualnie 

w gronie pasażerów wzbudzających zaufanie (np. 
rodziny z dziećmi, osoby starsze). Unikajmy grup, któ-
re spożywają alkohol - ich zachowanie bywa agresy-

wne. 

3. Nie zatrzymujmy się w miejscach nieoświetlonych, 

zalesionych czy na pustkowiu. 

Podróżując 
samochodem:

1. Nie pozostawiajmy torebki, nesesera, plecaka czy 
innych wartościowych rzeczy na fotelu pasażera lub 

kanapie z tyłu. Lepiej jest schować je do schowka lub 

zamykanego bagażnika.

osób zaufanych. Jeśli jesteśmy w grupie przynajmniej 

jedna osoba musi czuwać.

2. Unikajmy zabierania autostopowiczów czy osób 
przypadkowo poznanych podczas postoju. 

6. Kluczyki chowajmy do wewnętrznych kieszeni 
ubrania, a w domu w miejscu bezpiecznym (z dala od 

drzwi wejściowych). Dokumentów samochodu nie 

pozostawiajmy w jego wnętrzu. 
7. Parkując na posesji czy w garażu nigdy nie otwie-
rajmy bramy pozostawiając samochód z uruchomio-
nym silnikiem czy kluczykami w stacyjce.

4. Nie pozostawiajmy auta na postoju bez nadzoru 

jeśli w kabinie znajduje się bagaż widoczny przez jego 
szyby. Bagaże, tj. torby, plecaki, nesesery i inne rzeczy 
powinny znajdować się w schowkach lub bagażniku, 

gdyż pozostawianie ich na widoku będzie zachętą dla 

złodziei. Rzeczy te schowajmy tam wcześniej, a nie 

dopiero na parkingu, gdzie zostawiamy samochód. 
5. Jeżeli w samochodzie korzystamy z przenośnych 
urządzeń elektronicznych (panel, odbiornik GPS, 

przewoźne DVD, itp.), to urządzenia te zabierajmy ze 

sobą, a nie pozostawiajmy w schowku czy pod fote-
lem. 

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy śląscy policjanci i strażacy, szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami 

stali się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi czy osoby starsze. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach 

psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.

Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

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

Cała 
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265x360 mm

900 zł netto
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450 zł netto
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1/4 
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Okładka
1/4 strony
265x90 mm

300 zł netto

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

2. Ogłoszenia niekomercyjne, wyborcze: 75% cen reklam firm
3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;
4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży”: 25,00 zł ne�o

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.






