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Będzie biało - czerwono
Wyszliśmy z założenia, że my Polacy powinniśmy pamiętać datę 11 listopada 1918 roku, która symbolizuje bardzo ważny dzień, dzień odzyskania
niepodległości po ponad stu latach niewoli. – Powiedział podczas wywiadu Piotr Szereda prezes Zarządu SM „JAS-MOS”- Dzisiaj wolność
i niepodległość ma to samo znaczenie, nie można zatem pozwolić, aby bardzo ważne wydarzenia sprzed lat odeszły w niepamięć.
Panie Prezesie podobno jako Spółdzielnia
Mieszkaniowa chcecie włączyć się
w uczczenie setnej rocznicy uzyskania
przez Polskę niepodległości?
Tak oczywiście, nasza Spółdzielnia przy
każdym święcie państwowym na naszych zasobach wywiesza ﬂagi. Tym razem z okazji tak
pięknego święta Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” proponuje zamontowanie
na kilkunastu naszych budynkach banerów.
W centralnej części banera umieszczone zostaną motywy uczczenia obchodów rocznicy
odzyskania niepodległości, a bliżej krawędzi
logo głównego inicjatora, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" i logo sponsora. Sponsorami akcji są lokalne ﬁrmy i stowarzyszenia
oraz osoby prywatne. Wystosowaliśmy zaproszenie do udziału w naszej akcji także dla
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
To akcja społeczno – obywatelska
skierowana do naszych mieszkańców?
Wyszliśmy z założenia, że my Polacy po-

winniśmy pamiętać datę 11 listopada 1918 roku, która symbolizuje bardzo ważny dzień,
dzień odzyskania niepodległości po ponad stu
latach niewoli. Dla Polski i jej obywateli w tamtym okresie oznaczało to możliwość rozwoju
i nadzieję na lepszą przyszłość. Dzisiaj wolność i niepodległość ma to samo znaczenie, nie
można zatem pozwolić, aby bardzo ważne wydarzenia sprzed lat odeszły w niepamięć. Dlatego też, Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASMOS” zaprasza do akcji społeczno – obywatelskiej mającej za zadanie w szczególny sposób
upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Jak rozumiem głównym mottem
mają być barwy biało-czerwone?
Chcemy dołożyć przy tej okazji swoją cegiełkę w propagowaniu używania barw narodowych z okazji obchodów świąt państwowych. Zauważamy przecież wszyscy, że gdy
Polska reprezentacja gra w piłkę nożną, to
w naszym mieście jest biało-czerwono. A gdy

Czy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
będzie wspierał tą akcję?
Myślę, że tak. Jestem po spotkaniu z wiceprezydentem Romanem Foksowiczem, z którym wyjaśniliśmy sobie sprawy techniczne
oraz formułę realizacji tego zadania. Obu stronom zależy, aby akcja była przeprowadzona
prawidłowo i skutecznie.

Nic bardziej mylnego, to raczej nie jest pogląd naszych urzędników, ponieważ jak widzimy na naszych ulicach, Urząd Miasta prowadzi akcję promocyjną dokonań magistratu
na rozwieszonych banerach w różnych częściach miasta z okazji 55 rocznicy uzyskania
praw miejskich. Urząd Miasta zainstalował
cztery telebimy, i to wszystko potwierdza, że
akcje społeczne, czy też reklama stacjonarna
powieszona na banerze przynosi spodziewane efekty. W naszym przypadku cel jest jeden,
propagowanie i uczczenie setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy
jeszcze w miesiącu wrześniu ruszyć z wieszaniem pierwszych banerów.

No tak, ale jak zapatruje się na to
Wydział architektury, bo z tego co wiem,
nie zawsze patrzy przychylnie na tego
typu banery. Podobno istnieje pogląd
w naszym Urzędzie Miasta, że akcje
reklamowe za pomocą banerów nie
przynoszą efektów?

Życzę zatem powodzenia w realizacji
tak świetnego przedsięwzięcia i dziękuję
za rozmowę.
Z Prezesem Zarządu
SM „JAS-MOS”
Piotrem Szereda
rozmawiał W.M.

obchodzimy święto narodowe to ﬂagi wywieszają nieliczni mieszkańcy, Urząd Miasta
i niektóre spółdzielnie mieszkaniowe. Chcemy właśnie przy okazji tak ważnej rocznicy
wzmocnić znaczenie tego święta w naszym
mieście i propagować barwy narodowe.

Krótkie sprawozdanie z prac Rady
Nadzorczej za miesiąc sierpień 2018
W miesiącu lipcu zapowiedzieliśmy, i dotrzymujemy słowa, że w każdym naszym
biuletynie będziemy zdawać Państwu krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej.
Za miesiąc sierpień sprawozdanie przedstawia Przewodniczący Rady Bartłomiej
Sułkowski.
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo mieszkańców ul. Kurpiowskiej 15-23 zawierające
sprzeciw do proponowanej lokalizacji wiaty
śmietnikowej oraz powstania muralu na ścianie szczytowej budynku.
Prezes wyjaśnił, że z uwagi na trudny dojazd służb komunalnych odbierających odpady oraz estetykę miejsca wyrzucania odpadów planuje w br. wzniesienie wiaty śmietnikowej przy ul. Kurpiowskiej 15-23. W związku z tym aktualnie trwa ankietowanie mieszkańców w zakresie zmiany lokalizacji placu gospodarczego oraz budowy wiaty śmietnikowej. Ponadto poinformował, że 23.08.2018 r.
spotkał się z mieszkańcami ul. Kurpiowskiej,
gdzie wyjaśnił powody zmiany lokalizacji placu kontenerowego oraz sposób jego wykonania. Jednocześnie poinformował Radę Nadzorczą, że temat umieszczenia muralu na budynku został dokładnie wyjaśniony mieszkańcom – powstają one w miejscach dużych dewastacji budynków, na których wypisywane
są wulgaryzmy czy też obraźliwe hasła. Murale skutecznie odstraszają wandali od tego typu
działań. Po szczegółowych wyjaśnieniach
mieszkańcy zaakceptowali mural na budynku.
Rada Nadzorcza przyjęła informację
Zarządu w sprawie zaległości
we wnoszeniu opłat za lokale
mieszkalne w I półroczu 2018 r.
Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych i ﬁnansowych poinformowała, że na dzień
30.06.2018 r. zaległości kształtują się na poziomie 2 228 766,81 zł, co w przeliczeniu na
1m² wynosi 7,06 zł. W porównaniu do stanu
zaległości z dnia 31.12.2017 r. odnotowano
spadek ogólnego zadłużenia mieszkańców
o 60 663,20 zł.
Rada Nadzorcza przyjęła informację
Zarządu dotyczącą gospodarki

lokalami użytkowymi, dzierżawą
terenu, itp. za I półrocze 2018 r.
Według stanu na dzień 30.06.2018 r. w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2017 r.
nastąpił wzrost zadłużenia o 43 488,42 zł.
Głównym czynnikiem wzrostu zaległości jest
zaległość tylko jednej nieruchomości, która
wynosi 60 226,05 zł*. Pomimo wielokrotnych
wezwań do zapłaty i przeprowadzonych rozmów z dłużnikiem brak jest jakichkolwiek
wpłat, a sprawa została skierowana na drogę
postępowania sądowego.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd
złożył informację dotyczącą zużycia
wody w zasobach Spółdzielni za
I półrocze 2018 r.
Prezes Zarządu poinformował, że różnica
wskazań w odniesieniu do całych zasobów jest
ujemna i kształtuje się na poziomie – 4,30%
poniesionych kosztów i została rozliczona
proporcjonalnie do wskazań wodomierzy
indywidualnych odbiorców i ryczałtów w lokalach nieopomiarowanych. Występuje tylko
kilka węzłów, gdzie współczynnik korygujący
wynosił 1,1 i więcej, zlecono tam szczegółowe
kontrole. Ponadto Prezes poinformował
członków RN, że na przełomie sierpnia i września przeprowadzany jest kontrolny odczyt
wszystkich wodomierzy w zasobach.
Zarząd przedstawił informację
o kształtowaniu się kosztów ciepła
w zasobach Spółdzielni za okres
rozliczeniowy 2017/2018.
Omówiono koszty zużycia ciepła dla wybranych nieruchomości wskazując, m.in. na
wyższe koszty ogrzewania występujące
w przypadku zmiany sposobu rozliczania
kosztów c.o. z udziałem podzielników na rozliczanie wg powierzchni użytkowej lokalu. Tam
też odnotowuje się największy wzrost kosztów ogrzania budynku, a spowodowane to jest
brakiem bodźca do indywidualnego oszczędzania ciepła. Ponadto Prezes Zarządu wskazał, że ogólny spadek kosztów zużycia ciepła
związany był m.in. ze spadkiem ceny opłaty
stałej, procesem docieplania budynków oraz
mniejszą ilością dni grzewczych. W wyniku
omówienia tematu Przewodniczący Rady po-

informował, że na Prezydium Rady Nadzorczej ustalono z Zarządem, iż w najbliższym
spółdzielczym biuletynie zamieszczony zostanie artykuł dot. kosztów zużycia ciepła w odniesieniu do działań związanych z docieplaniem budynków. Podczas posiedzenia
podkreślono, że warto korzystać z programu
termomodernizacji, który jest dotowany
przez WFOŚiGW. Na podstawie udzielonych
wyjaśnień Rada Nadzorcza jednogłośnie
przyjęła przedstawioną informację.
Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie
przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie
wdrożenia wynegocjowanej oferty
kompleksowego ubezpieczenia
mienia w mieszkaniach wraz
z odpowiedzialnością cywilną wszystkich
domowników na terenie całego kraju.
Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych i ﬁnansowych wyjaśniła, że zgodnie z wnioskiem
RN z lipca br. w dniu 08.08.2018 r. Zarząd
w obecności przedstawiciela Rady Nadzorczej
przeprowadził negocjacje z przedstawicielem
ﬁrmy UNIQA na temat nowej oferty ubezpieczenia dla naszych mieszkańców. Podstawowym świadczeniem jest suma ubezpieczenia
wartości domowych elementów stałych
w kwocie 17 000,00 zł oraz suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wszystkich domowników na terenie
całego kraju w wysokości 80 000 zł/lokal/na
jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc ze składką 5,00 zł/miesiąc/lokal. Na zapytanie Przewodniczącego Rady dot. stanowiska Zarządu
w tej sprawie Z-ca Prezesa wyjaśniła, że jest to
korzystna oferta dla Spółdzielni, zapewniająca naszym mieszkańcom za niewielkie pieniądze szeroki zakres ubezpieczenia najczęściej występujących szkód, np. ”zalaniowych”.
Zastępca Prezesa zwróciła uwagę, że bardzo
istotną sprawą w kwestii ubezpieczenia wszystkich mieszkańców będzie mądra i rzeczowa
kampania informacyjna oraz fakt obciążenia
kosztami ubezpieczenia na zasadach pełnej
dobrowolności. W wyniku dyskusji RN jednogłośnie (8-za) zaakceptowała powyższą propozycję ubezpieczenia mieszkańców naszej
Spółdzielni.

Temat ten będzie przedstawiony w najbliższym numerze naszego biuletynu.
Wolne wnioski dotyczyły między innymi:
- Występowania na nieruchomościach
szczurów – wniesiono o zwiększenie częstotliwości rozkładania trutek.
- Prośby mieszkańców o dostarczenie ziemi
do ogródka przy Kaszubskiej 3.
- Rozpatrzenia możliwości ogrodzenia jednego boku placu zabaw przy ul. Wiejskiej. Na
wniosek lokatorów ogrodzenie zostało wykonane jedynie z trzech stron. Na spotkaniach
remontowych temat ponownie zostanie
przedstawiony – jeśli będzie wola mieszkańców (oraz zabezpieczone środki ﬁnansowe),
dodatkowe ogrodzenie zostanie wykonane
w 2019 roku.
Prezes Zarządu – w tej części posiedzenia –
przedstawił kilka zdjęć dot. realizacji podjazdu (windy) dla osoby niepełnosprawnej przy
ul. Zielonej 50 oraz zdjęcia dot. realizacji prac
ogrodowych prowadzonych na zasobach
Spółdzielni.
- Zwrócono uwagę na brak podlewania nowych nasadzeń drzew i krzewów, zwłaszcza
w upalne dni. Prezes Zarządu odnosząc się do
tej sprawy poinformował, że Spółdzielnia poświęca dużo uwagi na zielone otoczenie
mieszkańców. Chce, aby nasza przestrzeń zamieszkiwania, nasze skwery czy ogródki przy
blokach, były ładne, zadbane i przyjazne. Nasza Spółdzielnia sukcesywnie zakupuje drzewa oraz krzewy ozdobne dokonując nasadzeń
na terenie osiedli. W związku z tym, że tych
prac jest coraz więcej, nie zawsze możemy
skorzystać z własnych pracowników – najczęściej konserwatorów (którzy mają swój zakres
obowiązków do wykonania) i nie zawsze są do
dyspozycji – konieczne będzie rozważenie
zatrudnienia dwóch ogrodników. Zarząd analizuje temat.
Z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w miesiącu sierpniu
Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się na
stronie internetowej www.smjasmos.pl.
*Uwaga Zarządu: dłużnik dokonał wpłat:
w wys. 20 000,00 zł w dniu 20.08.2018 r.
i 30 000,00 zł w dniu 03.09.2018 r.
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Środki zewnętrzne,
czy warto po nie sięgać?
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” jest jedną z tych spółdzielni, w której Zarząd nie czeka na wolne środki w budżecie, aby zaplanować
i zrealizować inwestycję. Z jakich źródeł czerpać przedmiotowe ﬁnanse? – rozmowa z Zastępcą Prezesa ds. ekonomicznych i ﬁnansowych
Panią Janiną Szymańską.
Tak, to prawda. Mam przyjemność pracować z ludźmi, którzy są otwarci na rozwój i nie
boją się podejmować odważnych decyzji, które bezpośrednio mają przełożenie na zadowolenie członków Spółdzielni.
Od momentu przystąpienia naszego
kraju do Unii Europejskiej, Polacy
uczą się pozyskiwać i wykorzystywać
fundusze unijne. Co to jest dotacja
i komu przysługuje?
Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc ﬁnansowa udzielana najczęściej przez
państwo podmiotom na realizację ich zadań.
Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka
ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić
warunki formalne i merytoryczne zwane kryteriami, określone przez podmiot dysponujący środkami ﬁnansowymi.
Dotacja najczęściej wypłacana jest w formie refundacji poniesionych wydatków, dlatego też przy realizacji projektu należy pamiętać, że na początek powinniśmy zapewnić
ﬁnansowanie całej inwestycji, a następnie po
jej realizacji wystąpić o refundację poniesionych wydatków. Oczywiście istnieje możliwość zaliczkowania, jednakże najczęściej
kwota otrzymanej zaliczki nie przekracza 30%
wartości przyznanej na podstawie umowy
o doﬁnansowanie.
Jakie zadania inwestycyjne
możemy doﬁnansować
środkami zewnętrznymi?
Tutaj wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać fundusze unijne na projekty związane z gospodarką odpadami, siecią wodociągową i kanalizacyjną, powstawaniem oczyszczalni ścieków, budową dróg, rekultywacją

terenów, tworzeniem zielonej infrastruktury
czy oszczędzaniem energii oraz wiele innych.
Czy procedura wnioskowania
o przedmiotowe środki
jest skomplikowana?
Jak to w życiu bywa, aby otrzymać coś „za
darmo” trzeba się trochę pomęczyć (uśmiech).
Z doświadczenia jednak wiem, że warto. Z praktycznego punktu widzenia Spółdzielnia wybiera odpowiedni program, z którego środki
chce uzyskać i przygotowuje wniosek konkursowy. Często zdarza się tak, że wypełnienie
dokumentacji, stworzenie biznesplanu czy
studium wykonalności może wymagać pomocy specjalisty. Gotowy wniosek należy umieścić w generatorze wniosków na stronie projektu, a następnie śledzić jego ocenę. Sam
udział w konkursie na unijną dotację nie gwarantuje pomyślnego rozpatrzenia wniosku, ale
zwiększa możliwości Spółdzielni na szybką
i kompleksową modernizację.
Skoro już wiemy co, gdzie i jak nie
pozostaje zatem nic innego, jak zapytanie
czym Spółdzielnia „JAS-MOS” może się
pochwalić w tej materii?
Powiem szczerze, że z niecierpliwością
oczekiwałam na to właśnie pytanie, ponieważ
jesteśmy jedyną spółdzielnią w mieście, w której od 1 czerwca 2016 roku, Zarząd podjął
działania w celu wdrożenia programu sprzątania klatek schodowych powyżej parteru na całych zasobach. Program ten został uruchomiony zgodnie z wnioskami lokatorów zgłaszanymi w indywidualnych prośbach oraz
w trakcie jesiennych spotkań „remontowych”
w 2015 roku. Spółdzielnia podpisała umowę
z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach której przyjętych zostało 25 pracowników z refundacją kosztów wynagrodzenia na okres

12 miesięcy z zapewnieniem stanowisk pracy
na 24 miesiące. Wprowadzając na zasoby SM
„JAS–MOS” usługę wykonywaną własnymi
siłami i środkami, Zarząd miał na uwadze maksymalne ograniczenie bieżących kosztów i ich
wpływu na obciążenie lokatorów. Uzyskaliśmy zatem znaczącą refundację kosztów
utworzenia nowych miejsc pracy, która w latach 2016 i 2017 wyniosła odpowiednio
240 312,39 zł i 365 306,74 zł, co dało w sumie
605 619,13 zł, a osoby zatrudnione zgodnie
z tym programem wykonują nie tylko usługę
porządkową na zasobach Spółdzielni, ale tak-

że uzupełniają zabezpieczenie naszych zasobów pod względem technicznym jak i społecznym.
Tak znaczna nadwyżka ﬁnansowa pozwoliła nam, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczyć 250 000,00 zł na remont
i modernizację siedziby Zarządu oraz biur administracji osiedlowych. Zależy nam przede
wszystkim na poprawie wizerunku ﬁrmy oraz
komforcie i wysokiej jakości obsługi naszych
lokatorów.
Poza tym w 2017 r. Zarząd Spółdzielni ubiegał się o doﬁnansowanie na modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych, jak również przygotowaliśmy projekt przeprowadzenia termomodernizacji z wykorzystaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, składając w pierwszym
etapie wnioski na realizację docieplenia 11 budynków na ogólną kwotę 4 010 000,00 zł. Podczas realizacji tej inwestycji pozyskamy około
30% wymienionej kwoty.
Za sprzedaż „Białych certyﬁkatów”, czyli
świadectw efektywności energetycznej, które
można było otrzymać w trakcie i po zrealizowaniu działań proefektywnościowych, a zakończonych po 1 stycznia 2011 r., lub takich,
które dopiero planuje się wykonać, nasza
Spółdzielnia uzyskała wartość certyﬁkatów
w wysokości 283 104,06 zł brutto.
Oprócz wyżej wymienionych dotacji, które
stanowią znaczne kwoty w budżecie Spółdzielni, sukcesywnie wnioskujemy o różnego
rodzaju programy szkoleniowe dla pracowników.
Faktycznie liczby mówią same za siebie.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.

REMONTY DŹWIGÓW w 2018 roku
Trwają prace związane z remontem dźwigów ujęte w planie remontów na 2018 r. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami – przedstawionymi lokatorom podczas jesiennych
spotkań poświęconych pracom remontowym
– w najbliższych trzech latach Zarząd Spółdzielni zamierza wykonać wymianę wszystkich starych wind na ulicach Śląskiej oraz
Kaszubskiej. Trwają już prace na budynkach
przy ul. Śląskiej 13 i 19 oraz Kaszubskiej 7.
Koszt wymiany zestawu dźwigowego na jednym budynku wraz z dostosowaniem sterowania do istniejącego systemu p.poż. wynosi ok.
250 000 zł, stąd też lokatorzy w przeprowadzonym w ubiegłym roku ankietowaniu zdecydowali o podwyższeniu stawki funduszu remontowego w/w nieruchomości do 2,10 zł/m².
Obok przestawiamy kilka zdjęć z realizacji
prac.
Oprócz wymiany dźwigów na os. Pionierów, Spółdzielnia realizuje również wymianę
dźwigu osobowego na ul. Zielonej 31. Na tej
nieruchomości, w związku z kwotą zgromadzoną na funduszu remontowym części wspólnej, nie było konieczności podnoszenia stawki
funduszu remontowego. Prace na tym budynku zostaną zakończone jesienią br.

Nowe dźwigi to nie tylko efekt wizualny. To
przede wszystkim większe bezpieczeństwo
użytkowania, mniejsza awaryjność, możliwość bezpośredniego połączenia z pogotowiem dźwigowym, większa wygoda użytkowania oraz o wiele niższe zużycie energii
elektrycznej. Dlatego też Zarząd Spółdzielni
będzie kontynuował tego typu prace w najbliższych latach.
W 2018 r. zaplanowano również likwidację
bariery architektonicznej poprzez instalację
podnośnika na ul. Zielonej 50. Realizowana
jest ona w oparciu o Uchwałę Walnego Zgromadzenia, które przeznaczyło 50 000 zł rocznie na tego typu prace (na kolejnym Walnym
Zgromadzeniu Zarząd planuje wystąpić
o zwiększenie tych środków). Pierwotnie zadanie to miało być realizowane jako podjazd
dla osób niepełnosprawnych, co spotkało się
ze sprzeciwem mieszkańców. W związku z powyższym postanowiono je kontynuować w innej konﬁguracji, w czym niemała zasługa
Wnioskodawcy, który „walczył” o jego realizację przez kilka lat. Między innymi dzięki temu
zadanie jest już praktycznie zrealizowane (pozostały jedynie do wykonania odbiory techniczne), a efekt prac obrazuje zdjęcie (obok).

Nowa (z lewej) i stara (z prawej) wciągarka dźwigu

Nowe (z lewej) i stare ( z prawej) drzwi szybowe

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych
przy ul. Zielonej 50
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Jak będziemy wspólnie chronić
dorobek swojego życia?
Malarstwo jest dziełem tworzenia... zdarzenie jest dziełem przypadku
Drodzy mieszkańcy,

bez względu na wypłacone, wcześniejsze odszkodowanie.

wielomiesięczne negocjacje
z UNIQA za nami. Cieszymy się, że
jako SAU Gwarant uczestniczyliśmy w tym procesie. Faktem jest, że
Spółdzielnia Mieszkaniowa (reprezentowana przez Radę Nadzorczą kierowaną przez Przewodniczącego Bartłomieja Sułkowskiego oraz przez Zarząd Spółdzielni na czele z Prezesem Piotrem Szeredą) jest profesjonalnym
partnerem i negocjatorem. Światło dzienne ujrzał zaakceptowany
przez obie strony projekt ubezpieczeń masowych mienia i odpowiedzialności cywilnej mieszkańców
SM "JAS-MOS". Jest to wyraz głębokiej odpowiedzialności zarówno za wspólny majątek jak i należytą dbałość o Państwa mienie,
które z takim trudem było gromadzone. Od dawna wielu z Państwa sygnalizowało nam potrzebę
stworzenia systemu ubezpieczeń
łączących kilka podstawowych
cech, tj.: symboliczną zapłatę, najwyższą z możliwych opcji ochrony
mieszkania oraz najważniejsze
- ochrona OC na terenie całej Polski, we wszystkich aspektach życia prywatnego całej rodziny. Suma ubezpieczenia w każdym miesiącu jest odnawiana, czyli pełna

Ubezpieczenie powstało w reakcji na przykre i głośne zdarzenia

stały, a w przypadku PKM dostaną, należne odszkodowania, które
w każdym przypadku sięgają sumarycznie setek tysięcy złotych.
W najbliższym czasie mieszkańcy

losowe, z którymi spotkaliśmy się
ostatnio w budynkach na terenie
miasta: TBS Daszek, GSM czy wreszcie parę dni temu w PKM, czy
zawsze będziemy mogli powiedzieć ....jakie to szczęście, że to nie
przytraﬁło się nam... Dla przypomnienia w jastrzębskim TBS spłonęła znaczna połać dachu, w GSM
do zalania doszło w budynku od
jedenastej kondygnacji aż do piwnic, w PKM parę dni temu pożar
strawił potężną część poszycia dachu. Osoby ubezpieczone już do-

Spółdzielni Mieszkaniowej "JASMOS” otrzymają do swych skrzynek pocztowych aneks opłat mieszkaniowych, który w jednym
z punktów będzie posiadał wpis,
mówiący o kompleksowym ubezpieczeniu mieszkania ze składką
płatną miesięcznie wraz z czynszem, w wysokości pięciu złotych.
Przypominamy, iż jest to ubezpieczenie dobrowolne, a co za tym
idzie, w każdej chwili można z niego zrezygnować, zgłaszając taką
informację do Spółdzielni.

Czy warto zaufać UNIQA?
Od ponad dwudziestu lat
UNIQA chroni swoich klientów,
a specjalizacją tego towarzystwa
ubezpieczeniowego jest sektor
mieszkalnictwa, w czym jest niekwestionowanym liderem. Obecnie ponad siedemdziesiąt procent
wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce posiada produkty z UNIQA. Dzięki temu śmiało można rzec, iż posiada najlepszy produkt i najlepszy serwis po
szkodzie. Szczegóły oferty wraz
z OWU, procedurą likwidacji
szkód i wiele innych znajdziecie
Państwo na stronie internetowej
www.sau-gwarant.pl w zakładce
dedykowanej SM "JAS-MOS" oraz
w sekretariacie Zarządu Spółdzielni. Dla osób korzystających
z ubezpieczenia mieszkania Zarząd SM wynegocjował dla Państwa także na pozostałe ubezpieczenia boniﬁkaty sięgające nawet
do czterdziestu procent za naszym
pośrednictwem. Zapraszamy do
kontaktu poprzez stronę www,
telefonicznie oraz osobiście, po
uprzednim umówieniu, w siedzibie naszej agencji.
Mirosław Dobrowolski
Prezes Zarządu SAU Gwarant Sp. z o.o.
Pełnomocnik UNIQA

ŚląskaAgencjaUbezpieczeń
GWARANTSp.zo.o.
44-335Jastrzębie-Zdrój,ul.Opolska1
tel.324763480,500196306

Solidny parter w ubezpieczeniach
www.sau-gwarant.pl
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Kot nasz przyjaciel
Na terenie naszych osiedli, w piwnicach, na podwórkach, na
działkach, codziennie widujemy koty. Przeważająca liczba tych
zwierząt urodziła się na wolności i żyje praktycznie bez ingerencji ludzi. Są to, zgodnie z deﬁnicją ustawy: KOTY WOLNO ŻYJĄCE. Obowiązuje wobec nich zasada nieingerowania w ich życie,
zapewnienie im warunków rozwoju i swobodnego bytowania.
Pozbawienie ich tego, na przykład poprzez utrudnianie dostępu
do miejsc schronienia jest nieetyczne i niezgodne z zapisami
ustawy o ochronie zwierząt.
Przyczyny bezdomności kotów:
niekontrolowane rozmnażanie,
ucieczki zwierząt w wyniku niefrasobliwości
opiekunów – dotyczy to najczęściej zwierząt
niekastrowanych/niewysterylizowanych,
chcących realizować swój popęd seksualny,
ź nielegalne hodowle, gdzie reprodukuje się zwierzęta
i sprzedaje jako rasowe bez rodowodu dla korzyści
ﬁnansowych. Niesprzedane lub z defektem są porzucane.
Tak samo są traktowane osobniki niezdatne
do reprodukcji,
ź porzucanie zwierząt, najczęściej w okresie wakacji.
ź
ź

Art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.) wskazuje, że właściciel porzuconego zwierzęcia może zostać ukarany, gdyż czyn taki jest przestępstwem, jest opisany w ustawie jako znęcanie się nad zwierzętami. Ze względu na niskie kary i nieegzekwowanie prawa, co
roku w Polsce jest porzucanych dziesiątki tysięcy zwierząt.
Jak pomóc bezdomnym kotom latem i zimą?
Zima to pora roku kiedy świat staje się bajeczny, biały, cieszymy się śniegiem, sportami zimowymi i ciepłem kominka
w domu. Dla kotów bezdomnych to pora roku najtrudniejsza ze
względu na mróz, zamiecie śnieżne i przeszywający wiatr. Nie
ma gorszego widoku jak błąkająca się kotka ze swoimi kociętami w poszukiwaniu schronienia, czy widok małych kociąt zamarzniętych, które nie zdążyły za matką. Ale tak nie musi być
i to zależy od nas samych, naszej świadomości, od serca, i od wy-

obraźni przede wszystkim. Jeśli nie można otworzyć okienka
piwnicznego to zawsze można postawić budkę czy domek dla
kotów, który da schronienie i pozwoli przetrwać mrozy w obliczu których są bezradne i oczekują 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 akcji pomagania małym
przyjaciołom stawiając domki dla kotów na ul. Kusocińskiego
i ul. Wiejskiej. Domki wykonała młodzież z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 9 z Jastrzębia-Zdroju. Spółdzielnia nawiązała
współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Dużych
i Małych „Cztery Łapy” i jesienią zostaną postawione kolejne
domki na naszych zasobach w miejscach ustronnych i bezpiecznych dla zwierząt.
Domki dla kotów zdały egzamin i co ważne, nikt ich nie zniszczył. Oznacza to, że społeczeństwo zauważa małych przyjaciół i docenia nasze zaangażowanie
Lato to pora roku, która jest dla nas ludzi najcudowniejsza.
Niestety dla kotów to również trudne okresy w egzystencji.
Wszyscy cierpimy z powodu upałów. Ale najbardziej bezdomne
i porzucone zwierzęta, których latem „jakoś” przybywa. Stają
się niepotrzebnym balastem, kiedy człowiek jedzie na wakacje.
Z dnia na dzień stają się bezdomne, kompletnie zdezorientowane, nie potraﬁą zapewnić sobie pożywienia czy dostępu do
wody.
Aby im pomóc, postawmy w zacienionych miejscach pojemniki ze świeżą wodą. Chcąc karmić, podajmy suchą karmę. Nie
podajemy resztek jedzenia czy mokrej karmy, bo w upalne dni
jedzenie szybko się psuje i zamiast pomóc zwierzętom przetrwać, może być przyczyną chorób i zatruć. Jeśli wśród mieszkańców są miłośnicy kotów i chcą im pomóc, to można nauczyć je karmić o stałej porze. Wtedy mokra karma zostanie zjedzona i nie będzie stwarzała zagrożenia dla zdrowia kotów, i łatwiej jest utrzymać czystość wokół miejsca dokarmiania.
Bezpośrednią opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawują
społeczni opiekunowie, członkowie organizacji pozarządowych, których celem działań jest dokarmianie, wyłapywanie
i dostarczanie do lecznicy weterynaryjnej zwierząt na leczenie
czy sterylizację.
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Od 1 marca ruszyła akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji
bezdomnych kotów prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”.
Pamiętajmy wolno żyjące koty potrzebują
pomocy człowieka, a człowiek, aby uniknąć
plagi gryzoni, potrzebuje kotów wolno żyjących.
Kolejne domki zostaną postawione na ul. Kaszubskiej 7 w terenie zielonym, Kurpiowskiej przy płocie przedszkola oraz Zielonej 9, 19, 31.
Osoby chętne do podjęcia się opieki nad bezdomnymi kotami jako społeczny opiekun kotów powinny kontaktować się
z Panią Małgorzatą Filipowicz tel. 533 368 488, która jest koordynatorem tej akcji.
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Zwiedzaj i pomagaj!
Możesz pomóc, a zarazem zwiedzić przepiękną Pragę w Czeskiej Republice.
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy” i Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" poszukują wolontariuszy do akcji charytatywnej „Třikralova Sbirka",
która odbywa się w Pradze w Czeskiej Republice.
Pomaganie jakoś jest piękne i wpisane w nasze życie. Lubimy pomagać i bardzo często robimy to bezinteresownie.
A tu możemy pomóc, a przy okazji jeszcze coś zyskać?
„Třikralova sbirka” to dosłownie tłumacząc zbiórka Trzech Króli, która od lat jest organizowana przez Czeski Caritas w całych Czechach.
Po raz pierwszy polska grupa pojechała tam w 2005 roku i teraz co roku zasila tamtejszych wolontariuszy.
„Třikralova sbirka” jest dobrze znaną akcją w Czechach. Akcja ta jest podobna do naszej WOŚP, z tą różnicą, że trwa znacznie dłużej, bo około tygodnia,
a pieniądze zbierają 3-osobowe grupy przebrane za Trzech Króli. Akcja rozpoczyna się z początkiem stycznia i trwa około 8 dni.
Wpływy z „třikralovej sbirki” są przeznaczane na pomoc chorym, dla dzieci i osób niepełnosprawnych, osób starszych, matek z dziećmi w potrzebie i innych
osób potrzebujących, szczególnie w regionach, gdzie zbiórka ma miejsce. Co najmniej jedna dziesiąta rocznej zbiórki przeznaczana jest również na pomoc
humanitarną za granicą.
W całej akcji w Czeskiej Republice bierze udział około 14 000 grup kolędników (około 50 000 wolontariuszy), w tym grupa około 30-60 wolontariuszy z Polski.
Jeśli chcesz pomóc i zostać wolontariuszem, organizator zaprasza do odwiedzenia ich strony internetowej www.trikralovasbirka.blogspot.com, gdzie można
dowiedzieć się więcej szczegółów i zapisać na akcję.
Kontakt ze strony UKS „Pionier” Pan Krzysztof Kordela, a ze strony 27 WDH „Eskulapy” Pan Tomasz Zgórski

ZAPROSZENIE
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotr Szereda zaprasza wszystkich mieszkańców Spółdzielni „JAS-MOS”
oraz pracowników Spółdzielni do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich o Puchar Prezesa (metodą spławikową), które odbędą się
06.10.2018 r. na zbiorniku Jastrzębie Dolne. Zapisy prowadzone będą na administracjach osiedlowych. Odpłatność 30,00 zł od osoby
(liczba miejsc ograniczona - około 65 osób). W cenie przewidziany poczęstunek, zimne napoje oraz atrakcyjne nagrody.
Zapisy trwają od dnia 19.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r.
Serdecznie zapraszam
Piotr Szereda

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS"
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A
tel./fax: 32 47-626-36, 37, 38 32 47-61-074
sm@smjasmos.pl
www.smjasmos.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM "JAS-MOS".
Skład rady redakcyjnej: Piotr Szereda, Andrzej Baran, Janina Szymańska, Wojciech Maciejczyk.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl
Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności
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