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Mija Pański trzeci rok pracy w Spółdzielni 
Mieszankowej „JAS-MOS”, czas na podsumowanie. 
Czy obejmując stanowisko Prezesa Zarządu 
wyznaczył Pan sobie cele do zrealizowania?
 Faktycznie pod koniec sierpnia 2015 roku rozpocząłem 
swoją pracę w Spółdzielni, z którą jestem związany od jej po-
wstania. Cieszę się, że obecnie mam wpływ na jej funkcjonowa-
nie i rozwój. Przed podjęciem decyzji o zmianie pracy dokładnie 
przemyślałem co moim zdaniem w naszej Spółdzielni trzeba 
zmienić i w którym kierunku ją poprowadzić. Bardzo ważnym 
elementem realizacji tych założeń było wyszukanie i dopaso-
wanie odpowiedniego zespołu współpracowników. Bez do-
świadczonej i wykwalifikowanej załogi, Prezes nie osiągnie ża-
dnego celu. 

Raczej sukcesu? 
 Ha, ha (śmiech), praca w Spółdzielni to służba, a nie jakiś wy-
ścig. Tu spotykam się z wieloma, a dokładniej z całą masą pro-
blemów. A wachlarz zagadnień jest ogromny, od poważnych in-
westycji takich jak budowa parkingów, termomodernizacja, 
wymiana wind, poprzez poprawę bezpieczeństwa lokatorów 
i ich jakości życia, do regulowania często zaognionych relacji są-
siedzkich. Każdy temat jest z punktu widzenia naszego Loka-
tora bardzo ważną sprawą, i tak jest też traktowany przeze  
mnie. 

Wróćmy do podsumowania.
 Przede wszystkim dzięki wspaniałym pracownikom zmieni-
liśmy podejście do naszych Lokatorów. Nie siedzimy w biurach 
czekając na nich, ale wychodzimy do mieszkańców w teren. Je-
steśmy z nimi na co dzień, skracamy dystans. Wsłuchujemy się 
w uwagi i staramy realizować wnioski naszych Członków. Bar-
dzo dobrze układa się współpraca Zarządu z Radą Nadzorczą. 
To przedstawiciele naszych lokatorów, którzy nas nadzorują 
i kontrolują, ale także podpowiadają czego oczekują od nas 
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 

Obserwuję te spotkania w terenie. 
 Od ponad dwóch lat, w maju i wrześniu spotykamy się w go-
dzinach porannych z lokatorami w terenie, blisko ich miejsca 
zamieszkania. Frekwencja jest bardzo duża, obrazując zainte-
resowanie lokatorów tymi spotkaniami, muszę stwierdzić, że  
zawsze jest o wiele większe niż np. Walnym Zgromadzeniem. 
Podczas tych spotkań przedstawiamy informacje o aktualnych 
realizacjach w Spółdzielni, ale  przede wszystkim przyjmujemy 
do wiadomości propozycje, wnioski oraz uwagi naszych Loka-
torów. Ten bezpośredni kontakt pozwala na jeszcze lepszą 
współpracę z Lokatorami. 

A co z realizacją celów jakie założył Pan sobie 
podejmując obowiązki Prezesa Spółdzielni? 
 Przyjmując stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS” wziąłem kartkę papieru i wypisałem sobie główne 
cele do osiągnięcia. Nazwałem ten program – NBP, czyli spół-
dzielnia Nowoczesna – Bezpieczna – Piękna. Oczywiście zda-
wałem sobie sprawę, żeby osiągnąć swoje cele program z zało-

żenia  musiał być realizowany długofalowo. W nowoczesność, 
na przykład, wpisuje się instalacja wodomierzy elektronicz-
nych, Zintegrowany System Informatyczny, który aktualnie 
wprowadzamy,  podniesienie jakości pracy pracowników oraz 
ich miejsc pracy. To również nowoczesne place gospodarcze 
i windy, oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań ter-
momodernizacyjnych. Nie zaprzestajemy myśleć o pozyskiwa-
niu nowoczesnych, a zarazem tańszych rozwiązań energetycz-
nych, takich jak na przykład fotowoltaika. Procesem długofalo-
wym i stałym jest poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowa-
dzenie monitoringu w biurowcu, na placach zabaw, parkingach, 
aż po usuwanie barier architektonicznych. Trzecim filarem jest 
poprawa wizerunku naszej Spółdzielni oraz zadbanie o czys-
tość. Zmieniliśmy zasady utrzymywania czystości w budynkach 
oraz wokół nich, wprowadzamy nowe zasady utrzymania zie-
leni, przekształcając formułę doraźną na kompleksową. Koń-
czymy unifikację placów zabaw dla dzieci, a zaczynamy budowę 
placów rekreacyjno-sportowych dla dorosłych. Rozpoczęliśmy 
długookresowy proces renowacji ogródków przed naszymi 
klatkami schodowymi. 

Podkreśla Pan bardzo często współpracę
 z Lokatorami, jest Pan też Radnym Miasta, 
czy Wasza Spółdzielnia ma dobre kontakty 
z władzami miasta?
 To ważne pytanie, ponieważ nasza Spółdzielnia zajmuje 20% 
obszaru miasta w części tzw. miejskiej (bez dzielnic i sołectw 
peryferyjnych), i współpraca powinna być ważnym elementem 
pracy Prezesa Zarządu i Prezydenta Miasta. Niestety, w tym  za-
kresie oczekiwałbym innego – przede wszystkim bardziej 
otwartego i partnerskiego – podejścia władz miasta do zarząd-
ców nieruchomości. 

Powinna być, a nie jest?
 No tak. Nie pomyliłem się, do urzędu zostałem zaproszony 
dwa razy, i to w momencie gdy jako Radny i Prezes zarazem, 
bardzo mocno naciskałem na usprawnienie realizacji zadań 
miasta w zakresie wywozu odpadów komunalnych. I tak napra-
wdę skorygowano działania tylko dlatego, że jako Radny wy-
stosowałem petycję, którą poparło i podpisało ponad 2000 
mieszkańców. Szkoda, że przedstawiciele magistratu tak rzad-
ko spotykają się z zarządcami nieruchomości. Uważam, że jest 
spora część zadań, które moglibyśmy załatwić wspólnymi siła-
mi. Począwszy od budowy parkingów i placów rekreacyjnych, 
poprzez usprawnienie gospodarki odpadami, po lepsze skomu-
nikowanie naszych osiedli. Urząd Miasta zapomina, że 80 % za-
sobów budynków jest zarządzanych przez spółdzielnie mie-
szkaniowe.

Ma Pan jakiś dobry przykład takiej współpracy?
 Tak oczywiście! Ale w Wodzisławiu, mija właśnie rok od pod-
jęcia działań w kwestii wybudowania dużego parkingu przy na-
szych zasobach. I mogę już powiedzieć, że w październiku ru-
szają prace, które zostaną zakończone do końca tego roku. To 
pokazuje, że można podjąć skuteczną współpracę. Takiej współ-
pracy brakuje nam w naszym mieście. 

Nowoczesna - Bezpieczna - Piękna
Przyjmując stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
wziąłem kartkę papieru i wypisałem sobie główne cele do osiągnięcia. 
Nazwałem ten program – NBP, czyli spółdzielnia Nowoczesna – 
Bezpieczna – Piękna: mówi Piotr Szereda Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”. 
Oczywiście zdawałem sobie sprawę, żeby osiągnąć swoje cele program 
z założenia  musiał być realizowany długofalowo. 

Nie ma Pan możliwości pokazania 
dobrych praktyk w Jastrzębiu-Zdroju?
 Mam, na ul. Wiejskiej po latach zmagań, jest realizowana 
poważna inwestycja kanalizacji deszczowej czy też oświetlenia 
ulicy ks. Kardynała St. Wyszyńskiego, poprawiła się też gospo-
darka odpadami komunalnymi. Jako Radny Miasta, złożyłem 
85 interpelacji i wniosków. Spora część dotoczyła spraw zgło-
szonych także przez Lokatorów naszej Spółdzielni. Ale trzeba 
też pamiętać, że tworzenie dobrej atmosfery dla przedsiębior-
ców, przygotowanie terenów inwestycyjnych, budowa mie-
szkań komunalnych na wynajem, sfera zdrowia z zabezpiecze-
niem opieki dla naszych seniorów, budowa żłobka, poprawa ko-
munikacji miejskiej oraz budowa linii kolejowej itd. to główne 
zadania Rady Miasta i Prezydenta Miasta na kolejną kadencję. 

Wracając do Spółdzielni, 
jest Pan po serii spotkań z Lokatorami? 
 Tak jak już wspominałem nie raz, jest to jeden z ważniej-
szych elementów mojej pracy. Stały kontakt z lokatorami i to 
w terenie. Jak w każdej spółdzielni raz w roku odbywa się Wal-
ne Zgromadzenie, ale my organizujemy pod koniec roku dodat-
kowo, tak zwane spotkania remontowe. Na tych spotkaniach 
informujemy o naszych zamiarach i ustalamy z Lokatorami jakie 
remonty, czy modernizacje będą wykonywane w kolejnych la-
tach na poszczególnych nieruchomościach. Ponadto, o czym 
również wspominałem, dwa razy w roku: wiosna – jesień, orga-
nizujemy spotkania w terenie. Nie należy zapominać, że człon-
kowie Zarządu naszej Spółdzielni wraz z naszymi pracowni-
kami, po prostu są w terenie. Podczas tych wyjść nie tylko kon-
trolujemy nasze zasoby, ale właśnie często indywidualnie spo-
tykamy się z naszymi Lokatorami. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. 

Z Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
Piotrem Szereda rozmawiał W.M. 
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Jak wiadomo w dzisiejszych czasach, w nawale 
obowiązków i spraw do załatwienia, często 
zapominamy o jednej bardzo ważnej sprawie 
tj. ubezpieczeniu swojego mieszkania, mienia 
w mieszkaniu, nie wspominając już o odpowie-
dzialności cywilnej za wyrządzone szkody przez 
nas samych oraz członków Naszych rodzin. 
Dlatego też, by spokojnie spać i móc cieszyć 
się beztroskim pobytem na wakacjach należy 
wcześniej zadbać o polisę ubezpieczeniową za 
niewielkie pieniądze, która pozwoli uchronić 
nas przed wieloma przykrościami. Na temat 
dobrowolnego kompleksowego ubezpieczenia 
przy „czynszu” rozmawiamy z Zastępcą Prezesa 
ds. ekonomicznych i finansowych Panią 
Janiną Szymańską.

 Ubezpieczenie mieszkań wraz z odpowiedzialnością 
cywilną gwarantuje Nam mieszkańcom bezpieczeństwo jak 
i spokojny sen. Ubezpieczenie chroni Nas przed nastę-
pstwem zdarzeń losowych, do których należą m.in. wybuch 
gazu, pożar, zalanie mieszkania, powódź, osuwanie się ziemi, 
trzęsienie ziemi, wichury, gradobicia itp. Najczęstszym ze 
zdarzeń losowych występującym w Naszych zasobach są 
szkody powstałe w wyniku zalania mieszkania.

Co w przypadku, gdy lokator nie posiada 
ubezpieczenia, a jest sprawcą szkody u sąsiada?
 W takim przypadku sprawca zdarzenia, wartość wyrzą-
dzonej szkody we własnym mieszkaniu i u sąsiada musi po-
kryć z własnej kieszeni. Chciałabym zaznaczyć, że często są 
to bardzo duże kwoty.

A gdybyśmy posiadali ubezpieczenie mieszkania?
 Wówczas wartość wyrządzonych szkód pokrywana jest 
z polisy ubezpieczeniowej. Dlatego tak ważną sprawą jest 
uświadamianie mieszkańców o dotkliwych finansowych 
konsekwencjach w przypadku braku ubezpieczenia.

Jakie działania przeprowadził do tej pory Zarząd, 
aby pomóc członkom Spółdzielni w podjęciu decyzji 
i stworzyć możliwość ubezpieczenia mieszkania 
- jak wiadomo za niewielka kwotę?
 Od pewnego czasu, na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd 
prowadził  rozmowy z przedstawicielem firmy ubezpiecze-
niowej UNIQA na temat oferty ubezpieczeniowej dla na-
szych lokatorów. Dla mieszkańców naszej Spółdzielni wyne-
gocjowane zostały bardzo dobre warunki dobrowolnego 
grupowego ubezpieczenia mieszkań, płatnego wraz z czyn-
szem. Za niewielką kwotę składki, tj. 5,00 zł miesiąc/lokal 
ubezpieczone zostaje mieszkanie, mienie w mieszkaniu wraz 
z odpowiedzialnością cywilną wszystkich domowników na 
terenie całego kraju.

Faktycznie, wynegocjowana składka jest 
bardzo atrakcyjna, jednocześnie zapewniająca 
szeroki zakres ubezpieczenia. A czy pokrótce 
może Pani wyjaśnić, na czym polega objęta 
ubezpieczeniem odpowiedzialność cywilna?
 Mając w pakiecie ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej, to ubezpieczyciel bierze na siebie finansową odpo-
wiedzialność za nasze działania w życiu prywatnym. Jeśli wy-
rządzimy szkodę na osobie trzeciej lub na jej mieniu, wtedy 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa straty do wysoko-
ści wartości szkody. Ubezpieczenie to również dotyczy osób 
bliskich ubezpieczonego, którzy pozostają z nim we wspól-
nym gospodarstwie domowym. To ubezpieczenie nie tylko 
zabezpieczy nas przed roszczeniem sąsiada za zalanie mie-
szkania, ale również przyda się w przypadku szkód wyrzą-
dzonych wskutek np. używania roweru, posiadania zwierząt 
domowych czy używania ruchomości domowych. Bardzo 
ważne jest również to, iż suma ubezpieczenia nie konsumuje 
się, czyli cały czas pozostaje taka sama. Jeżeli w danym mie-
siącu następuje szkoda i dochodzi do wypłaty odszkodowa-
nia z tego tytułu to w następnym miesiącu wartość sumy 
ubezpieczenia odnawia się do gwarantowanej wysokości.

Gdzie lokatorzy mogą zasięgnąć szerszych 
informacji na temat tego ubezpieczenia?
 Wszystkie informacje, dotyczące grupowego ubezpie-
czenia mieszkań, znajdą Państwo za pośrednictwem strony 
internetowej Spółdzielni, gdzie następuje przekierowanie 
na stronę ubezpieczyciela. Tam znajdują się szczegółowe wa-
runki ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia oraz, dla 
porównania, można również znaleźć warunki ubezpieczenia 
indywidualnego.

Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że większość 
mieszkańców naszych zasobów mieszkaniowych 
skorzysta z zaproponowanej oferty, aby w przyszłości 
uniknąć nieprzyjemności i móc spać spokojnie.

Z Zastępcą Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” rozmawiała A.S.

Ubezpieczenie mieszkania 
-spokojny sen

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„JAS-MOS” w tym roku przystąpiła 
do programu realizacji miejsc rekreacji 
nie tylko dla dzieci, ale również 
wielopokoleniowych – czyli nie 
tylko place zabaw, ale też siłownie 
na wolnym powietrzu. 

 W miesiącu wrześniu br. rozpoczęto wykonanie dwóch 
miejsc rekreacyjnych na osiedlu Przyjaźń przy ul. Krasickiego 
i osiedlu Pionierów przy ul. Warmińskiej. Zamontowane zostały 
urządzenia do różnego typu ćwiczeń. Tego typu inwestycje są 
kosztowne i zostały rozłożone na dwa etapy. W tym roku zamon-
towano urządzenia, a na przyszły rok zostanie zaplanowane 
utwardzenie terenu oraz ustawienie ławek, koszy i zagospodaro-
wanie zieleni. Spełniając kolejne oczekiwania mieszkańców bę-
dziemy się starać dostawiać urządzenia do istniejących miejsc, 
jak również tworzyć nowe. W przyszłości, z uwagi na bezpie-
czeństwo, takie place rekreacji, w miarę możliwości, będą oświe-
tlone i monitorowane. 

Zalety siłowni zewnętrznych:

1. Siłownie plenerowe są darmowe i dostępne dla każdego.

2. Nawet niewielki wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na lep-
 szy stan zdrowia i poprawę układu krążenia.

3. Korzystanie z siłowni wzmacnia kondycję fizyczną i odpor-
 ność oraz poprawia koordynację ruchową.

4.  Według przeprowadzonych badań, ćwiczenia na świeżym
  powietrzu przynoszą więcej korzyści, niż wewnątrz zamknię-
 tego pomieszczenia. Lepiej dotleniony organizm jest bardziej
  wytrzymały i szybciej redukuje tkankę tłuszczową.

5. Trening siłowy na dworze redukuje stres. Wpływa na to obec-
 ność koloru zielonego, który uspokaja i łagodzi nerwy.

6. Dobrze wykonane ćwiczenia w siłowni plenerowej mogą 
 mieć formę rehabilitacji. Ćwiczenia na wyciągu górnym po-
 magają przy bólach pleców, twister wzmocni kondycję, 
 a na motylku można poprawić prawidłową postawę ciała. 
 Osoby starsze, które nie mogą uprawiać sportów, ćwicząc 
 w siłowniach plenerowych mogą poprawić kondycję stawów,  
 mięśni i całego ciała.

 Siłownie znajdujące się w obrębie placów zabaw nie są usta-
wione przypadkowo! Mają zachęcić rodziców do ruchu. Kiedy 
dzieci pochłonięte są zabawą, dorośli zamiast siedzieć na 
ławce, mogą zadbać o sylwetkę.

Tereny 
rekreacyjne 
nie tylko 
dla dzieci

OGŁOSZENIE

Leszek Madziuk i Elżbieta Fulczyk: 
przepraszają pana Zdzisława Głowackiego, 

za to, że w dniu 29.03.2018 r. na terenie 
Marketu Budowlanego w Jastrzębiu-Zdroju, 

przy ul. Podhalańskiej, bezpodstawnie  
pomówili go w wyniku nieporozumienia.
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Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo 
mieszkańców ul. Kurpiowskiej 15-23 dot. 
sprzeciwu w sprawie lokalizacji nowej 
wiaty śmietnikowej oraz muralu na 
ścianie budynku.
 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że propozycja 
zmiany miejsca ustawienia kontenerów na 
odpady wynikała z powodu problemów 
z ich odbiorem poprzez parkujące samo-
chody na wjeździe pod budynek. W związku 
z tym Spółdzielnia zorganizowała spotka-
nie z mieszkańcami w terenie w celu przed-
stawienia koncepcji zmiany miejsca usta-
wienia kontenerów w zadaszonej wiacie. 
Jednak nie wszyscy mieszkańcy zaakcepto-
wali propozycję Zarządu. W związku ze 
sprzeciwem części mieszkańców zostało 
przeprowadzone ankietowanie, w wyniku 
którego 45 lokatorów opowiedziało się za 
zmianą miejsca placu gospodarczego i po-
stawieniem wiaty śmietnikowej, natomiast 
46 wyraziło tym zmianom sprzeciw. 
W związku z powyższym, Zarząd odstąpił 
od zmiany lokalizacji placu kontenerowego 
i rozważa zaproponowanie w przyszłym ro-
ku innego rozwiązana. Natomiast w przypa-
dku wykonania muralu Zarząd podjął decy-
zję o jego umiejscowieniu na ścianie budyn-
ku w związku z ciągłym malowaniem graffi-
ti na ścianie szczytowej. Wykonanie mura-
lu uchroni elewację przed dalszym zabru-
dzaniem. Prezes poinformował, że ściana 
nie jest dzierżawiona przez klub sportowy 
i nie ma z tego tytułu przychodów. 

RN jednogłośnie przyjęła informację 
dot. zatwierdzonego przez Zarząd 
podziału kosztów c.o. na okres 
rozliczeniowy 2018/2019 dla budynków 
rozliczanych w oparciu o podzielniki 
kosztów ogrzewania.  

Rada zapoznała się z informacją 
Zarządu dot. realizacji planu finansowo-
gospodarczego za I półrocze 2018 r. 

Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych i finanso-
wych poinformowała, że realizacja planu 
nie odbiegała od założeń stanowiących 
podstawę uchwalenia planu finansowo-go-
spodarczego. Spółdzielnia poniosła koszty 
podstawowej eksploatacji i utrzymania po-
szczególnych nieruchomości na poziomie 
48% planowanych kosztów. W niektórych 
pozycjach planu nastąpiły nieznaczne prze-
kroczenia. Z-ca Prezesa wyjaśniła przekro-
czenia w kosztach podstawowej eksploa-
tacji i utrzymania zasobów oraz wykonanie 
planu kosztów pośrednich. 

Zarząd przedstawił wniosek Koła 
Wędkarskiego, które zwróciło się 
z prośbą o wsparcie finansowe 
organizowanych zawodów wędkarskich 
dla mieszkańców zasobów naszej 
Spółdzielni oraz pracowników. 

Zarząd proponuje dofinansować powyższą 
inicjatywę  w wysokości 2 000 zł. Zgodnie 
z zasadami finansowania działalności spo-
łecznej o jednorazowym wydatkowaniu 
kwoty powyżej 1 000 zł decyduje Rada Nad-
zorcza. Ponadto, na wniosek Prezydium Ra-
dy Nadzorczej, Zarząd przedstawił infor-
mację dotyczącą wysokości wykonania 
budżetu w zakresie wydatkowania środków 
na działalność społeczną wg stanu na 
31.08.2018 r. Prezes Zarządu wyjaśnił, że 
w 2016 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła za-
sady finansowania działalności społecznej 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, 
które precyzują zakres i sposób wsparcia 
Spółdzielni kierowanego do lokalnych inicja-
tywach zaspakajających potrzeby członków 
naszej Spółdzielni. Wskazał, że uregulowa-
nie kwestii wydatkowania środków wspiera-
jących lokalne inicjatywy jest transparentne, 
jasno określa limity kwot przeznaczonych na 
finansowanie działalności społecznej.  

Zarząd wystąpił z wnioskiem 
o zatwierdzenie aneksu nr 2 do 
Regulaminu określającego zasady 
rozliczania przychodów i kosztów 
Spółdzielni. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że proponowana 
zmiana uwzględnia wspólne korzystanie 
i partycypowanie w kosztach budowy 
i utrzymania urządzeń siłowni na wolnym 
powietrzu przez mieszkańców ul. Warmiń-
skiej i Pomorskiej. Ponadto dodał, że coraz 
więcej mieszkańców zwraca się do Spół-
dzielni w sprawie  możliwości umiejscowie-
nia w okolicy ich nieruchomości placów za-
baw dla dorosłych (siłowni). Koszt tych 
urządzeń nie jest niski i aby uniknąć znacz-
nych podwyżek opłat eksploatacyjnych 
Zarząd proponuje rozłożyć koszt budowy 
i utrzymania tych siłowni na największą 
ilość nieruchomości znajdujących się 
w obrębie takich miejsc. 

Wolne wnioski i poruszane 
w dyskusji tematy dotyczyły 
między innymi: 

ź Poruszono problem wyrzucanych 
odpadów do kontenerów przy 
ul. Miodowej. Ogromne ilości 
śmieci zalegają wokół kontenerów 
(przesypy i bałagan). 
Wskazano, że plac gospodarczy 
ma nieuregulowaną sytuację 
związaną z umiejscowieniem 
śmietników (teren należy do Urzędu 
Miasta), w związku z tym Spółdzielnia 
ma ograniczone możliwości wykonania 
tam wiaty śmietnikowej, która by 
zabezpieczyła to miejsce przed 
wyrzucaniem śmieci oraz gabarytów 
przez osoby postronne, które 
notorycznie to robią.

ź Złożono wniosek w imieniu lokatorów 
osiedla Złote Łany w sprawie 
ogrodzenia placu zabaw znajdującego 
się między budynkami Wiejska 9B i 9C 
oraz ogrodzenia drugiego placu zabaw 
przy budynku Wiejska 29D.

ź Poproszono Zarząd,  aby wystąpił 
do Urzędu Miasta  z wnioskiem
 o zamontowanie progu zwalniającego 
na drodze przy ul. Wiejskiej, będącej 
własnością gminy. 

ź W imieniu mieszkańców złożono  
wniosek  o postawienie  ławki 
w obrębie boiska do siatkówki 
na ul. Wiejskiej.

ź Złożono wniosek o skierowanie 
prośby do  Straży Miejskiej oraz 
Policji o zwiększenie zakresu  kontroli 
bezpieczeństwa przy ul. Łowickiej
i  Kaszubskiej. Mieszkańcy skarżą się 
na uciążliwości związane z bliskością 
lokalu „Żywiec”, którego klienci, 
zwłaszcza w godzinach wieczornych
i weekendy, zachowują się bardzo 
głośno.  

Z protokołem posiedzenia Rady 
Nadzorczej, które odbyło się w miesiącu 
wrześniu Członkowie Spółdzielni będą 
mogli zapoznać się na stronie 
internetowej www.smjasmos.pl. 
Do tej lektury zaprasza sekretarz Rady 
Nadzorczej Janina Bogusz-Wiśniewska. 

Krótkie sprawozdanie 
z prac Rady Nadzorczej 
za miesiąc wrzesień 2018 
Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 24 września 2018 roku o godzinie 15.30. 
Tym razem krótką relację z  posiedzenia przedstawia sekretarz Rady Nadzorczej Janina Bogusz –Wiśniewska.  



ź oświetlenie chodników, ulic, parkingów,
ź powstawanie nowych miejsc parkingowych 

dla niepełnosprawnych oraz usuwanie barier 
architektonicznych,

ź budowa nowych odcinków chodników,
ź remonty balkonów,
ź wymiana rur kanalizacyjnych.

 Przestawiłem Państwu zbiór najważniejszych zadań już re-
alizowanych i wyzwań, które stoją przed nami w najbliższym 
czasie. Chcemy, aby modernizacja, remonty naszych zasobów 
odbywały się w zrównoważony sposób. Musimy jednak pamię-
tać, że każda nieruchomość w naszej Spółdzielni jest rozliczana 
w oparciu o zgromadzone środki finansowe. Jeżeli chodzi o fun-
dusz eksploatacyjny jakim dysponujemy - wynosi on, w zależ-
ności od nieruchomości, od 1,15 do 3,05 zł/m²/m-c. Natomiast 
fundusz remontowy - od 0,50 do 2,10 zł/m²/m-c. Zakres wyko-
nywanych usług, prac, modernizacji, remontów oraz tempo ich 
wykonania zależy od wysokości funduszy, jakie posiada dana 
nieruchomość.

 Szanowni Państwo. Jeszcze raz dziękuję za przybycie na 
spotkania i zgodnie z umową serdecznie Państwa zapraszam 
w listopadzie na zebrania remontowe, aby przyjąć do realizacji 
nowe zadania na 2019 rok. 

 Podczas dziesięciu spotkań omówiliśmy wiele kwestii, po-
cząwszy od utrzymania czystości w klatkach i terenie zewnę-
trznym, po poważne inwestycje typu termomodernizacja, 
wymiana wind, czy też wymiana instalacji gazowej. Dzięki tym 
„bliskim spotkaniom” mogliśmy Państwa poinformować o kie-
runkach działania, jakie wspólnie podejmujemy, a mianowicie:

ź modyfikacja, unifikacja wszystkich placów zabaw,
ź rozpoczęcie budowy placów rekreacyjno-sportowych 

dla dorosłych,
ź rozpoczęcie i kontynuowanie prac nad zabudową wiatami 

gospodarczymi pojemników na odpady komunalne,
ź prace termomodernizacyjne budynków i korzystanie 

z dofinansowania z WFOŚiGW,
ź kolejne etapy modernizacji i rozbudowy miejsc 

parkingowych,
ź zakończenie w tym roku montażu siedmiu nowych wind,
ź nowe podejście do gospodarki terenami zielonymi, 

zagospodarowanie ogródków przed wejściem 
do budynków,

9www.smjasmos.pl

Jesienne spotkania
W imieniu Zarządu oraz pracowników administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, pragnę przekazać podziękowania 
wszystkim lokatorom - uczestnikom spotkań. Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się w gronie ludzi zainteresowanych naszą wspólną 
pracą, którzy aktywnie uczestniczą w dyskusjach dotyczących istotnych dla naszej Spółdzielni problemów. Mieliśmy również możliwość 
wysłuchać uwag oraz wniosków odnoszących się bezpośrednio do naszej działalności. Takie spotkania na pewno wzmacniają nasz 
potencjał.  Przekazując podziękowania za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w tych naszych spółdzielczych spotkaniach, chcę 
przede wszystkim podziękować za wspaniałą atmosferę, rzeczową dyskusję i umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz za 
uznanie dla wykonywanej przez nas pracy. 

                               Piotr Szereda Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”

BUDOWA MIEJSC 
PARKINGOWYCH
 Problem z parkowaniem samochodów to jeden z „popularniejszych” tematów po-
ruszanych przez naszych mieszkańców zarówno na zebraniach jak i podczas inter-
wencji kierowanych do pracowników Spółdzielni. Nasze osiedla były budowane 
w okresie, gdy liczba użytkowników pojazdów mechanicznych  była niewielka 
– w pojedynczym budynku było ich kilka lub nawet wcale, kilka miejsc parkingowych 
w okolicy zupełnie zaspokajało zapotrzebowanie. Dzisiaj ta sprawa wygląda zupeł-
nie inaczej. Nie rzadko liczba samochodów jest większa niż mieszkań w budynku. 
Zdarza się, że użytkownicy jednego mieszkania posiadają kilka aut, których nie ma 
gdzie zaparkować. Poszukiwanie miejsca parkingowego w okolicy trwa czasem dłu-
żej niż dojazd z pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków, w okresie 
istnienia naszej Spółdzielni wybudowano kilkaset dodatkowych miejsc przeznaczo-
nych do postoju pojazdów osobowych w kilkudziesięciu lokalizacjach. I na tym nie 
koniec. W październiku b.r., przy współpracy Miasta Wodzisław Śl. rozpoczniemy za-
danie związanie z remontem nawierzchni oraz utwardzeniem terenu zielonego przy 
ul. 26 Marca 118-128 w Wodzisławiu Śl. Dzięki zawartemu porozumieniu, Miasto 
udostępniło teren przy budynku przeznaczony pod miejsca postojowe, usunęło 
z niego drzewa i krzewy oraz wykonało projekt utwardzenia terenu, zaś Spółdzielnia 
zrealizuje zadanie, które pozwoli na zaparkowanie ok. 35 pojazdów bezpośrednio 
przy budynku.
 Kolejnym zadaniem jest budowa nowego parkingu przy ul. Zielonej 44-62 w Ja-
strzębiu-Zdroju. Realizacja tego zadania napotkała z początku pewien opór ze stro-
ny części mieszkańców, którzy sprzeciwiali się pomysłowi wycinki kilku drzew i krze-
wów w miejscu realizacji zadania. Jednak po spotkaniu Zarządu Spółdzielni z mie-
szkańcami oraz po przeprowadzonym ankietowaniu w tej sprawie, okazało się, że 
zdecydowana większość oczekuje działań zmierzających do jego realizacji. W zwią-
zku z tym w drugiej połowie 2019 r. (po wykonaniu docieplenia budynku Zielona 
44-62) wstępnie planuje się rozpoczęcie realizacji parkingu zgodnie z projektem, 
który przewiduje powstanie ok. 80 miejsc parkingowych wraz z poszerzeniem wja-
zdu pod budynek.
 W kolejnych latach Spółdzielnia w ramach posiadanych środków finansowych 
oraz możliwości terenowych  będzie starała się „wygospodarować” kolejne miejsca 
na innych nieruchomościach pod podobne zadania, chociaż często nie bywa to łatwe. 
Okazuje się bowiem, że teren z pozoru nadający się idealnie do powstania parkingu 
jest w znacznym stopniu uzbrojony, w związku z tym prace związane z usunięciem 
kolizji wymagających np. przebudowy sieci podziemnych są niejednokrotnie droższe 
niż sama budowa nawierzchni. W takim wypadku należy przeanalizować czy budo-
wa parkingu o cenie jednego miejsca parkingowego przewyższającej koszty budowy 
garażu wolnostojącego jest zasadna. 

Projekt utwardzenia terenu przy budynku 26 Marca 118-128 w Wodzisławiu Śl.

Projekt parkingu przy ul. Zielonej 44-62 w Jastrzębiu -Zdroju



l.p. Adres  Koszty ogólne,   Koszty indywidualne,
 budynku rozliczane wg pow.  rozliczane wg wskazań
  użytkowej lokali w %   podzielników w %

Budynki rozliczane  za okres od X/2018 do IX/2019

1 Śląska 11  45  55

2 Śląska 13 45  55

3 Śląska 15 45  55

4 Śląska 17 45  55

5 Śląska 19 46  54

6 Kaszubska 1 47  53

7 Kaszubska 3 49  51

8 Kaszubska 5  47  53

9 Kaszubska 7 49  51

10 Pomorska 17-29 47  53

11 Pomorska 31-43 42  58

12 Pomorska 44-56 46  54

13 Morcinka 5-7  48  52

14 Morcinka 6-8  45  55

15 Kopernika 10-12  48  52

16 Wyspiańskiego 1-7  39  61

17 Górnicza 38 49  51

18 Górnicza 40 47  53

19 Poprzeczna 1-5  47  53

20 Poprzeczna 2-6  48  52

21 Poprzeczna 8-12  46  54

22 Krótka 2-6  46  54

23 Słoneczna 4-8 46  54

24 Słoneczna 20-30 49  51

25 1 Maja 2-8  45  55

26 Ofiar  Faszyzmu 1-5  49  51

27 Ofiar Faszyzmu 2-10 44  56

28 Karola Miarki 8-9  44  56

29 Karola Miarki 1  41  59

30 Konopnicka 6 47  53

31 Konopnicka 8   45  55

32 Staszica 8  46  54

33 Andersa 2-4 48  52

34 Andersa 10-12 46  54

35 Andersa 14-16  49  51

36 Andersa 23-37  40  60

37 11 Listopada 7B 42  58

38 11 Listopada 11B  44  56

l.p. Adres  Koszty ogólne,   Koszty indywidualne,
 budynku rozliczane wg pow.  rozliczane wg wskazań
  użytkowej lokali w %   podzielników w %

Budynki rozliczane  za okres od XI/2018 do X/2019

1 Zielona 4-22 46  54

2 Miodowa 2-4 44  56

3 Wrzosowa 1-19  42  58

4 Kurpiowska 5-13 45  55

5 Kurpiowska 15-23  45  55

6 Warmińska 1-13 46  54

7 Warmińska 2-14 46  54

8 Warmińska 16-28  47  53

9 Warmińska 44-56 45  55

10 Warmińska 30-42 45  55

11 Pomorska 45-57 42  58

12 Pomorska 59-71 47  53

13 Pomorska 73-85 45  55

14 Pomorska 87-99 44  56

15 Krasickiego 1 51  49

16 Krasickiego 2 45  55

17 Krasickiego 3 45  55

18 Krasickiego 4 48  52

19 Krasickiego 6 50  50

20 Krasickiego 7 52  48

21 Krasickiego 8 54  46

22 Krasickiego 15 45  55

23 Krasickiego 19 44  56

24 Wiejska 9A  49  51

25 Wiejska 9B 46  54

26 Wiejska 9C 47  53

27 Wiejska 17C  45  55

28 Wiejska 23C 48  52

29 Wiejska 29D  48  52

30 Wiejska 17B  45  55

31 Wiejska 23B  47  53

32 Ofiar Faszyzmu 7-15  44  56

33 Wiejska 17D 49  51

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS” informuje, że został za-
twierdzony podział kosztów cen-
tralnego ogrzewania na okres rozli-
czeniowy 2018/2019 dla budynków 
rozliczanych w oparciu o podzielniki 
kosztów ogrzewania.
 
Do ustalenia proporcji kosztów roz-
liczanych wg powierzchni użytko-
wej lokali i wg wskazań podzielni-
ków został uwzględniony szacowa-
ny udział kosztów stałych w kosz-
tach ogrzania budynku w okresie 
2018/2019 oraz udział powierzchni 
ogrzewanych wspólnych i łazienek 
w całkowitej powierzchni ogrzewa-
nej budynku i sposób korzystania 
z ciepła w poszczególnych pomie-
szczeniach. 

Podział kosztów ustalono 
w następującej proporcji
(tabele obok):
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