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Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom 

pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji 

z osobistych i zawodowych sukcesów.

Oby każdy dzień był dla Was wyjątkowy 

i oby nigdy nie zabrakło

Wam powodów do uśmiechu

Życzą panowie z SM „JAS-MOS”

SZCZEGÓŁY W ARTYKULE NA STRONIE 2



Mogę powiedzieć, że wszyscy pracownicy, Rada Nadzor-

cza oraz Zarząd i oczywiście nasi lokatorzy. Każdy ile 

może, w jaki sposób może cokolwiek podarować, służyć 

swoją pracą, pomocą rzeczową i finansową. 

Na naszych oczach dzieją się rzeczy straszne. W Euro-

pie, Rosja rozpoczęła wojnę i napadła na niepodległy 

naród ukraiński. Czy nasza rodzina spółdzielcza pod-

jęła jakieś kroki? 

My, to znaczy kto?

Oczywiście wiemy, że w obliczu wojny na Ukrainie same 

słowa wsparcia nie wystarczą. Obecna sytuacja narodu 

ukraińskiego sprawia, że Spółdzielnia Mieszkaniowa  

„JAS-MOS” zareagowała  natychmiast. Rozpoczęliśmy 

procedury wyłonienia kilku lokali, które można w dość 

szybki sposób przygotować do przyjęcia rodzin z Ukra-

iny. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w jak 

najszerszym zakresie. 

Ile mieszkań macie w dyspozycji?

Czyli zakładacie, że wojna będzie trwała dłużej?

Jak na razie przygotowujemy trzy mieszkania. Jeżeli 

pewny zakres prac nam się uda wykonać,  to pozyskamy 

w dalszym czasie kolejne dwa lokale, które będą przygo-

towane do zasiedlenia. Mamy tu na uwadze, przyjęcie 

rodzin z Ukrainy do mieszkania w pełni wyposażonego 

od sztućców, talerzy, garnków poprzez meble i niezbęd-

ny sprzęt AGD. Dlatego zwracamy się o pomoc do loka-

torów, aby zabezpieczyć dla tych rodzin te drobne, ale 

podstawowe rzeczy do normalnego funkcjonowania. 

Chcemy aby ta pomoc była kompleksowa  i służyła przez 

dłuższy okres. 

Zasady zbiórki publikujemy na naszej stronie interne-

towej www.smjasmos.pl/aktualnosc/252 oraz na stronie 

internetowej https://pomagamukrainie.gov.pl.

Niestety tak, nikt się nie spodziewał tego co zrobił Putin. 

To  wykracza poza wszelką skalę wyobraźni normalnych 

ludzi. Ta wojna jest prowadzona już nawet nie w zimno-

wojennym stylu, tylko z pełną brutalnością użycia siły 

w stosunku nie tylko do wojska, ale do ludności cywilnej.  

I nasza pomoc jest kierowana do tych najsłabszych: 

dzieci, kobiet i seniorów. 

Zgodnie z przepisami Spółdzielnia ma zaspokajać po-

trzeby mieszkaniowe  swoich członków, ich rodzin i to 

Wy robicie też wobec rodzin z Ukrainy? 

W obecnej sytuacji czujemy się odpowiedzialni też za 

bezpieczeństwo rodzin uciekających ze strefy wojny i za-

mierzamy objąć ich opieką. To jest kilka rodzin i  oczywiś-
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Dziękuję za rozmowę. 

Piotrem Szeredą

Rozmawiałem z Prezesem SM „JAS-MOS” 

Stała się rzecz straszna, ale też niesłychanie ważna, bo 

wreszcie polityczny „zachód” porzucił strach  pod tytu-

łem – „nie drażnijmy niedźwiedzia” -  nic nie robimy, bo to 

go może zdenerwować. Jak się okazało kolejny dyktator - 

szaleniec przeszedł czerwoną linię.  Dobrze, że szef na-

szego rządu namówił zachodnią dyplomację, kierownic-

two KE, aby  zaczęli działać zdecydowanie i skutecznie. 

To bardzo ważny moment w obecnej nowej historii Euro-

py i Świata. Kraje zachodu działają na rzecz państwa, 

które nie jest w UE i podejmują coraz mocniejsze kroki 

w stosunku do Rosji.  Cieszymy się, że bardzo wielu przy-

wódców na świecie stara się zatrzymać to szaleństwo. 

Chyba wszyscy dojrzeli do stwierdzenia, że tu nie chodzi 

o Ukrainę, choć ona pada ofiarą tej brutalności. Chodzi 

o sytuację w Europie, na świecie, o powrót strasznej zim-

nej wojny, o konflikty i wojny, które mogą wybuchać 

w bardzo różnych miejscach. Musimy wszyscy powie-

dzieć temu „STOP”. To wszystko czynią ważni przywódcy 

w Europie i na Świecie. My tu w Jastrzębiu-Zdroju róbmy 

swoje i zadbajmy o los już pokrzywdzonych. 

cie w miarę naszych możliwości lokalowych. Natomiast 

zbiórkę rzeczową robimy wśród pracowników i naszych 

mieszkańców. Działamy od razu, wielotorowo. Panowie 

z Rady Nadzorczej Pan Bartłomiej i Pan Krzysztof jesz-

cze wczoraj ruszyli w kierunku granicy, aby przywieźć 

rodziny z granicy. Pojechali tam z pomocą rzeczową i roz-

wożą ludzi pod wskazane adresy i oczekują na rodziny, 

które przyjmą też naszą pomoc. Pamiętajmy, że oni tam 

pod granicą po stronie ukraińskiej czekają na przejście po 

kilka dni.

Jak Pan ocenia tą sytuację? 

www.smjasmos.pl2
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WYMIANA WODOMIERZY
W roku 2022 kończy się okres cechy legalizacyjnej 
wodomierzy wymienianych w roku 2017. W związku 
z powyższym należy dokonać wymiany wszystkich wo-
domierzy. Spółdzielnia ma podpisaną umowę z firmą 
zewnętrzną B-Meters na wymianę wodomierzy wraz 
z modułem radiowym do zdalnego odczytu we wszyst-
kich lokalach mieszkalnych, usługowych oraz lokalach 
administracyjnych na całych zasobach. 

Montaż nowych wodomierzy rozpocznie się od połowy 
marca do końca maja br. w godzinach od 10.00 do 18.00. 
O terminie montażu zostaniecie Państwo poinformowa-
ni przez wywieszone ogłoszenia na klatkach schodo-
wych. Zadanie będzie realizowane w trzech terminach 
w każdym budynku w odstępie czasowym. Prosimy o do-
stosowanie się do terminów określonych w ogłoszeniach 
i udostępnianie lokali. Brak udostępnienia lokalu miesz-
kalnego w trzech terminach będzie wiązać się z dodat-
kową opłatą za dojazd. Jednocześnie przypominamy 

Proponujemy zdemontowany wodomierz przechować 
do kolejnego rozliczenia wody. Wodomierze zlokalizo-
wane w konsolach będą do odebrania po wcześniejszym 
umówieniu się z administracją osiedlową. 

Informujemy, że w przypadku nie udostępnienia lokalu 
do wymiany wodomierza do końca roku 2022, będzie 
skutkowało od stycznia 2023 roku rozliczeniem wody 
ryczałtowo, bez uwzględnienia wskazań wodomierza.

o wykonaniu swobodnego dostępu do wodomierza. 
Niedostateczny dostęp uniemożliwi wymianę wodo-
mierza. Zwracamy uwagę o dokładnym zapoznaniu się 
z protokołem montażu przed podpisaniem, a w szcze-
gólności ze wskazaniem prawidłowego stanu na demon-
towanym wodomierzu. Zdemontowane wodomierze są 
Państwa własnością i firma realizująca wymianę jest zo-
bowiązana Państwu zostawić wodomierze (bez nakładki 
radiowej).
 

Lokale użytkowe 
do wynajęcia

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS” 

W JASTRZĘBIU-ZDROJU INFORMUJE, 

IŻ POSIADA DO WYNAJĘCIA:

ul. Ofiar Faszyzmu 16 w Jastrzębiu-Zdroju o p .u. 38,30 m².

ul. Wielkopolskiej 132 w Jastrzębiu-Zdroju o p .u. 249,52 m²  

plus pomieszczenie gospodarcze.

3. Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, 

usługową lub handlową znajdujący się w budynku przy 

4. Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, 

usługową lub handlową  znajdujący się  w budynku przy 

1. Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, 

usługową lub handlową znajdujący się w PU przy 

2. Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, 

usługową lub handlową znajdujący się  w budynku przy 

ul. Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju o p .u. 15,20 m².

ul. Górniczej 40 w Jastrzębiu-Zdroju o p.u.   22,21 m².

Stawki najmu podlegają negocjacji.

Bliższych informacji na temat wolnego lokalu można 

i pod numerem telefonu: 32  478 36 53.

uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Słonecznej 18a 

PRACA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Słonecznej 18a

zatrudni pracownika na stanowisko 

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

ź dobry stan zdrowia pozwalający uzyskać dopuszczenie 

do pracy na wysokości.

ź dobra znajomość przepisów Prawa Budowlanego 

i związanych z nim rozporządzeń,

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej będą dodatkowym 

atutem kandydata na to stanowisko.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

ź umiejętność praktycznej interpretacji przepisów 

prawnych w powyższym zakresie,

ź umiejętność sporządzania i weryfikowania kosztorysów,

ź prawo jazdy kategorii B,

Oferty wraz z CV należy składać w siedzibie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”,

w sekretariacie, w terminie do dnia 31.03.2022 r.

Termin i miejsce składania ofert:

ź wykształcenie średnie lub wyższe (kierunek 

budownictwo),

ź umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem 

pakietu Microsoft Office,
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 Drzewa elementem architektury miejskiej

W okolicach brzóz w lasach rosną takie grzyby jak koź-
larz, muchomor czerwony.

Drzewo krótkowieczne,żyjące od kilkudziesięciu do stu 
kilkudziesięciu lat (200 lat maksymalnie).

Brzoza brodawkowata – Betula Pendula

Cechą charakterystyczną jest kredowobiała kora. Ze 
względu na swój urok często jest sadzona przez ludzi 
w ogrodach. Brzoza jest uznawana za  narodowe drzewo 
Rosji.

Z kory produkuje się olejki, które mają ładny zapach, 
a także odstraszają komary.

To pionierski gatunek może być sadzony w najbardziej 
suchych i jałowych piaszczystych glebach, na wydmach, 
zwałach węglowych, wyrobiskach piaskarni.

Nadaje się do na sadzeń w grupach i alejach parkowych. 
Chętnie stosowana w połączeniu z   drzewami iglastymi.

Drewno używane jest do produkcji mebli, papieru i na 
opał.

Łatwo się rozsiewa na gruzach, murach a nawet na da-
chach i w rynnach. Doskonale znosi zanieczyszczenie 
atmosfery. 

To średniej wielkości drzewo,  po duże drzewa liściaste 
występujące w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Na 
świecie występuje 35 – 60 gatunków w Polsce około 8, 
np. omszona, brodawkowata, karłowata, ojcowska.

Z soku oskoły, który zawiera liczne sole mineralne i wit-
aminę B pozyskiwanego wiosną produkuje się szampony 
do włosów i tzw. wodę brzozową. 

Na świecie występuje 10 gatunków. W Polsce występuje 
jeden gatunek – buk zwyczajny.

Nadaje się do miejskich nasadzeń ze względu na dużą 
odporność na silne zanieczyszczenie powietrza. Jest 
okazałym drzewem parkowym i alejowym.

Buk zwyczajny – Fagus sylvatica

To okazałe drzewo dorastające 30 m wysokości i doż-
ywające maksymalnie 500 lat. 

Drzewo ciepłolubne, którego nie spotkamy w natural-
nym środowisku w środkowej i północno-wschodniej 
części Polski. Głównie występuje na południu Polski 
m.in. w Bieszczadach. Drzewo dobrze znosi duże 
zacienienie, dobrze reaguje na cięcie i strzyżenie. Lubi 
wilgotne powietrze i jest bardzo wrażliwe na silne mrozy, 
a szczególnie na majowe przymrozki, które niszczą 
młode listki i kwiaty. 

Buk to jedno z najważniejszych drzew leśnych, gatunek 
używany do zalesienia terenów. Jedno z najładniejszych 
drzew w Polsce nawet w stanie bezlistnym ze względu na 
budowę korony, która jest gęsta i rozłożysta.

Najstarsze w Polsce występują w Sierakowie i Przedbo-
rowie w województwie wielkopolskim.

Z nasion produkuje się doskonałej jakości olej.

Buki dostarczają cennego drewna stanowiącego, m.in. 
doskonały materiał do wyrobu mebli, klepki podłogowej 
i na opał.

W okolicach buka można spotkać takie grzyby jak mu-
chomor sromotnikowy, borowik usiatkowany, lejkowiec 
dęty.  W ściółce z liści często występuje także czubajka 
kania.

Buk jesienią nie ma sobie równych pod względem inten-
sywnej barwy od żółtej poprzez jaskrawo-pomarańczo-
wą do brązu. 

Orzeszki są jadalne i są ulubionym pokarmem dzików, 
ptaków leśnych i gryzoni.

Grab pospolity – carpinus betulus

Grab pospolity występuje w Europie: od Francji aż po 
Ukrainę. Na świecie występuje w Azji Wschodniej oraz 
Ameryce Północnej. Jest od 30 do 40 gatunków grabu. 
W Polsce występuje tylko jeden gatunek – grab pospo-
lity. 

To cenne drzewo do zadrzewień krajobrazowych, wystę-
puje często w starych parkach do uzupełniania drzewo-
stanów ze względu na małe wymagania świetlne. 

Graby to małe i średniej wielkości drzewa liściaste. Śred-
nia długość życia to ok 100-150 lat. Wyróżniają się prze-
de wszystkim gładko srebrzysto-popielatą korą. U mło-
dych roślin często suche i brązowe liście mogą pozostać 
na gałęziach do wiosny. Bardzo dobrze znoszą silne za-
cienienie. Często są sadzone w miastach i przy domach, 
gdyż dobrze znoszą przycinanie i są wykorzystywane do 
budowy żywopłotów i szpalerów.

Orzeszki grabowe są przysmakiem ptaka grubodzioba.

Drewno jest ciężkie i twarde i jest doskonałym materia-
łem na opał.

Kontynuujemy cykl artykułów o zieleni. W tym artykule scharakteryzujemy Państwu często występujące drzewa na naszych terenach. 



Utrudnianie lokatorom możliwości ucieczki, dostania się lub wydostania 
z lokalu w przypadku zagrożenia, a także przeprowadzenia akcji ratun-
kowej przez służby takie jak np. Straż Pożarna czy Pogotowie Ratun-
kowe, jest prawnie karalne.

 Zarząd SM „JAS-MOS”

klatek schodowych do dnia  14 marca 2022 r. 

Wywóz gabarytów spod wiat śmietnikowych 

Wielu lokatorów naszych budynków traktuje klatki schodowe jak 
przedłużenie swojego mieszkania. Zaś części wspólne nieruchomości 
służą do współkorzystania i współposiadania przez wszystkich lo-
katorów danego budynku. Jednak klatka schodowa to głównie ciąg ko-
munikacyjno – ewakuacyjny,  który ma zapewnić swobodne i bezpieczne 
przejścia, dostęp do pozostałych pomieszczeń, zwłaszcza do ewakuacji 
w razie zagrożenia życia np. pożaru, wynoszenia poszkodowanych na 
noszach, itp.

Zarząd SM „JAS-MOS” wzywa lokatorów do przestrzegania ustalonego 
na mocy regulaminu porządku, zaniechania dalszych naruszeń obowią-
zujących przepisów prawa i usunięcia przedmiotów z klatek schodo-
wych. Kosztami uprzątnięcia klatek schodowych zostanie obciążony  lo-
kator, który nie zastosuje się do wezwania.

Zarząd SM „JAS-MOS” wzywa do uprzątnięcia 

w każdy wtorek tygodnia. 

Po raz kolejny przypominamy, że usuwanie „gratów” 
z klatek schodowych to obowiązek!

OGŁOSZENIE SM „JAS-MOS”



Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem

3. Hufiec ZHP im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju
2. Miejski Klub HDK PCK im. Henryka Sławika

1. Materiały opatrunkowe.

5. Odzież i obuwie tylko NOWE (nieużywane).

Polski Czerwony Krzyż w 2014 r. pomagał poszkodowanym na Ukrainie w związku z katastrofą humanitarną związaną z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa. W związku 
z obecnymi tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, 
materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.  Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem 
„UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na naszej stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/

3. Środki higieny osobistej (kosmetyki, pieluchy, podpaski, mydła, pasty do zębów itp.).
2. Żywność długoterminową.

Zebrane dary zostaną przewiezione do Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowi-cach celem udzielenia pomocy poszkodowanym na Ukrainie.

Dary prosimy dostarczać do OR PCK ul. 1 Maja 15 w poniedziałek, wtorek i piątek w godz. od 10:00 do 12:00, a  w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu z panią kierownik biura PCK 
Urszulą Górską tel. 512  242  627.

4. Nowy sprzęt kwatermistrzowski (łóżka polowe, koce, śpiwory itp.).

1. Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju
Organizatorami akcji są: 

APEL PCK - NA POMOC UKRAINIE

Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza pilną zbiórkę na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zbieramy: 

Terapia hiperbaryczna, to jedna ze skuteczniejszych 
terapii wspomagających w przypadku wielu schorzeń 
(nawet COVID–19!). W Polsce nie jest jednak tak roz-

powszechniona jak za granicą. To jeden z najpotęż-

niejszych i w 100% naturalnych sposobów zmniejsza-
nia stanu zapalnego, przyspieszania gojenia się ran 
i wzmocnienia zarówno sprawności fizycznej, jak 
i psychicznej.

Dlaczego warto spróbować tej metody? 
Terapia hiperbaryczna to metoda leczenia urazów i  cho-
rób w  komorze hiperbarycznej, w której pacjentowi po-
dawany jest czysty tlen w warunkach podwyższonego 

ciśnienia - 1,5 atmosfery. Dzięki temu do krwi dostaje się 

go kilkakrotnie więcej, niż z normalnie wdychanego po-
wietrza. Ma to ogromne znaczenie dla kondycji naszego 
ciała, gdyż tlen w podwyższonym stężeniu pobudza ko-

mórki do wzrostu i odnowy. 

W czym terapia może pomóc?
Stosowanie i skuteczność jej jest bardzo szeroka. To 
między innymi: trudno gojące się rany i oparzenia, stany 

po zabiegach chirurgicznych, stany przed i po zawale 

oraz udarze, urazy narządów, powikłania po COVID–19, 

cukrzyca, miażdżyca, choroby skórne (grzybica, trądzik, 
łuszczyca) czy zakażenia bakteryjne. To także leczenie 
depresji, anemii, migreny i stresu Pomaga w chorobach 

Alzheimer i Parkinsona, przy porażeniu mózgowym, 
a także przy zakrzepicy, nadciśnieniu, zaburzeniach ukła-
du pokarmowego (w tym nadwaga!) oraz zaburzeniach 

neurologicznych. To dobra regeneracja dla sportowców

i wiele innych zastosowań.

Tlenoterapia hiperbaryczna a COVID-19

Gdzie można z tlenoterapii skorzystać?
W Jastrzębiu powstał jedyny w mieście i okolicy gabinet 
wyposażony w tzw. twardą komorę hiperbaryczną. Za-

biegi w tej komorze przeprowadzane są pod ciśnieniem 

1,5 ATA. To ważne, gdyż stosowanie ciśnień niższych niż 

1,4 ATA nie stanowi terapii hiperbarycznej. Używane 
powszechnie komory miękkie w postaci pompowanego 
worka są najczęściej zdolne wytworzyć max. ciśnienie 

tylko 1.3 ATA, dlatego wykazują niską skuteczność te-

rapeutyczną. Wytrzymała tytanowo-aluminiowa kon-

strukcja twardej komory zapewnia większe bezpieczeń-
stwo pacjenta podczas pracy przy wyższych ciśnieniach 
w porównaniu do komory miękkiej. 

Osoby zarażone COVID-19 zmagają się z potężnym nie-

dotlenieniem z powodu dysfunkcji płuc. Badania nauko-

we udowadniają, że sesje w komorach hiperbarycznych 
są skutecznym sposobem w dostarczaniu odpowiedniej 
ilości tlenu do organizmu chorego. Co ważne, poprawa 
jest nie tylko szybka, ale także trwała.

Zabieg w komorze trwa 60 minut, podczas których pa-

cjent oddycha blisko 100-procentowym, czystym tlenem 

podawanym przez maseczkę tlenową założoną na twarz.  
Leżąc wygodnie w komorze można poczytać książkę, 
zdrzemnąć się bądź pooglądać filmy na ekranie umiesz-
czonym na zewnętrznej stronie komory. Spokojnie i bez 

stresu.

Zapraszamy wszystkich do jedynego 
gabinetu tlenoterapii hiperbarycznej 
wyposażonego w twardą komorę 
hiperbaryczną w Jastrzębiu i okolicy! 

tel. 737  989  535

Zadzwoń i przekonaj się jak może Ci pomóc!

Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8 

www.tlenowakomora.pl. 

Na czym polega zabieg w takiej komorze?

Lecznicza moc tlenu

Prezes MK HDK PCK
Ryszard Górski

Prezes OR PCK
Piotr Kula


