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ul.Wroc³awska 20
tel.47-19-829
www.brylex.pl

Lustracja
 Zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo Spó³dzielcze z dnia 16.09.82 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2003, 

r. Nr 188, poz. 1848 z póŸn. zmianami), ka¿da spó³dzielnia, raz na trzy lata, musi zostaæ poddana 
pe³nej lustracji pod wzglêdem legalnoœci (zgodnoœæ z prawem), gospodarnoœci (umiejêtnoœæ 
dobrego, oszczêdnego gospodarowania) i rzetelnoœci (np. w zakresie prowadzenia ksi¹g 
rachunkowych).

Ostatnia lustracja Spó³dzielni mieszkaniowej „JAS-MOS" zosta³a przeprowadzona na 
prze³omie lat 2001 i 2002. W zwi¹zku z up³ywem kolejnych trzech lat nast¹pi³ termin poddania siê 
kolejnemu badaniu lustracyjnemu.

Regionalny Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach, w którym 
nasza Spó³dzielnia jest zrzeszona, przyst¹pi³ do przeprowadzenia lustracji w dniu  08.02.2005 r. 
Termin zakoñczenia lustracji przewidziany jest na 15.03.2005 r. Wynikiem lustracji bêdzie Protokó³ 
lustracyjny zawieraj¹cy pe³ny obraz Spó³dzielni, zakres kontroli, uwagi dotycz¹ce dzia³alnoœci
i unormowañ wewnêtrznych, zalecenia i wnioski polustracyjne.
Wnioski i zalecenia polustracyjne, po rozpatrzeniu przez Radê Nadzorcz¹ i Zarz¹d zostan¹ 
przedstawiane cz³onkom Spó³dzielni na ZGCz i poddane pod obrady ZPCz. 

Zgodnie z § 10 pkt 10 obowi¹zuj¹cego Statutu SM „JAS-MOS" ka¿demu cz³onkowi 
Spó³dzielni przys³uguje prawo do przegl¹dania protoko³u z lustracji. Po zakoñczeniu lustracji 
cz³onkowie zainteresowani mog¹ zwróciæ siê o udostêpnienie protoko³u, w siedzibie Spó³dzielni 
przy ul. S³onecznej 18 A w Jastrzêbiu Zdroju, pokój nr 1. 

Barbara Olszok

HARMONOGRAM  SPISYWANIA  UMÓW
NA  WYMIANÊ STOLARKI  OKIENNEJ

OSIEDLE  PIONIERÓW

Kurpiowska 5-13, 15-23 01.03.05 r.
Kaszubska  1,3,5,7 02.03.05 r.
Œl¹ska 11,13,15,17,19 03.03.05 r.
Pomorska 17-29, 31-43 04.03.05 r.                                           
Pomorska 45-57, 59-71, 73-85 08.03.05 r.
Pomorska 87-99, 30-42 09.03.05 r.
Pomorska  44-56 10.03.05 r.
Warmiñska 1-13, 2-14 11.03.05 r.
Warmiñska 16-28, 44-56 15.03.05 r.
Warmiñska 30-42 16.03.05 r.
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US£UGI REMONTOWE
Remonty kompleksowe

- kafelkowanie
- instalacje wodne - miedŸ i PVC

- g³adzie gipsowe
- malowanie, tapetowanie

Sufity podwieszane
P³yty kartonowo - gipsowe

Panele pod³ogowe, œcienne
Aran¿acje wnêtrz

473-30-82, 0606 871-158

OG£OSZENIE - Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej

„JAS-MOS" informuje, i¿ zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miasta Jastrzêbie 
Zdrój Nr XXVI/543/2004 z dnia 25.11.2004r.   Spó³dzielnia bêdzie 
inkasowa³a podatek od posiadania psów na 2005 rok.

1.Roczna stawka podatku od jednego psa wynosi 51,50 z³.
2.Osoba, która wejdzie w posiadanie psa po 30 czerwca p³aci po³owê
   stawki, tj. 25,75 z³.
3.Podatek nale¿y p³aciæ w terminie do 31.03.05 r. lub w ci¹gu 30 dni od   
   dnia nabycia psa.
4.Op³aty bêd¹ pobierane przez: -p. Alicjê Samsel  Os. A. Bo¿ka
   i Os. Pionierów  Administracja przy ul. Zielonej 5, -p. Alicjê Gocman  

Os. Zdrój, PrzyjaŸñ, Z³ote £any -  
Administracja przy ul. Staszica 8

Uwaga!

Zwalnia siê od podatku osoby, które 
naby³y lub nabêd¹ w 2005 roku psy 
ze Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierz¹t prowadzonego przez Miasto 
Jastrzêbie Zdrój.

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
„JAS-MOS" w JASTRZÊBIU ZDROJU

INFORMUJE,I¯ POSIADA DO WYNAJÊCIA
NASTÊPUJ¥CE LOKALE U¯YTKOWE:

1) ul. Zielona 33 w Jastrzêbiu Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku 
mieszkalnego o p.u. 21,26 m2, przeznaczony na dzia³alnoœæ biurow¹,

us³ugow¹ lub handlow¹.
- stawka najmu 6,00z³/m2 (netto) + op³aty za media.

2) ul.Krasickiego 19 w Jastrzêbiu Zdroju, znajduj¹cy siê w piwnicy budynku 
mieszkalnego o p.u. 27,80 m2, przeznaczony na dzia³alnoœæ biurow¹,

us³ugow¹ lub handlow¹.
- stawka najmu 6,00z³/m2 (netto) + op³aty za media.

3) ul. Ofiar Faszyzmu 12 w Jastrzêbiu Zdroju znajduj¹cy siê na parterze 
budynku mieszkalnego o p.u. 21,35 m2, przeznaczony na dzia³alnoœæ biurow¹, 

us³ugow¹ lub handlow¹.
- stawka najmu 10,00z³/m2 (netto) + op³aty za media.

4) ul. Zielona 31 w Jastrzêbiu Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku 
mieszkalnego o p.u. 20,95 m2, przeznaczony na dzia³alnoœæ biurow¹,

us³ugow¹ lub handlow¹.
- stawka najmu 6,00z³/m2 (netto) + op³aty za media.

Bli¿sze informacje na temat wolnych lokali mo¿na uzyskaæ w siedzibie 
Spó³dzielni przy ul. S³onecznej 18a (pokój nr 11) lub pod numerem telefonu: 

47-626-36 wewn. 53.

Spisywanie umów odbywa siê na administracji
osiedlowej przy ul Kaszubskiej 3: 
od wtorku do pi¹tku 8.30-14.00
poniedzia³ek 9.30-16.00

OSIEDLE   ARKI  BO¯KA

Zielona 76 A-J 17.03.05 r.
Zielona 24-42 18.03.05 r.
Zielona 44-62, 4-22 22.03.05 r.
Zielona 1-3, 5-7 23.03.05 r.
Zielona  9 -13 24.03.05 r.
Zielona 15-19 25.03.05 r.
Zielona  21-25 30.03.05 r.
Zielona 27-31 31.03.05 r.
Zielona 33-35 01.04.05 r.
Zielona 37-39 05.04.05 r.
Zielona 41-43 06.04.05 r.
Wrzosowa  1 -19 07.04.05 r.
Miodowa  2 -  4 07.04.05 r.
Harcerska  2 -  4 07.04.05 r.
Harcerska 1- 3, 5-7 08.04.05 r.

Spisywanie umów odbywa siê w administracji
osiedlowej przy ul. Zielonej 5:
od wtorku do pi¹tku 8.30-14.00        
poniedzia³ek 9.30-16.00                                               

OSIEDLE   Z£OTE  £ANY

Wiejska   9, 9A, 9B, 9C, 13C, 01.03. 05 r.
Wiejska  17C, 23C, 29C, 17D, 19D, 29D,17B, 
23B, 29B

02.03. 05 r.

Spisywanie umów odbywa siê w administracj
osiedlowej przy ul. Staszica 8 :  
od wtorku do pi¹tku 8.30-14.00
poniedzia³ek 9.30-16.00

OSIEDLE   ZDRÓJ

S³oneczna 4-8, 10-18, 20-30 03.03.05 r.
S³oneczna 32-42 04.03.05 r.
Wieczorka 1- 9, 11-21 04.03.05 r.
Wieczorka 23-37, 2-4, 6-8, 10-12 08.03.05 r.
Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12,14-18 09.03.05 r.
Krótka 2-6 09.03.05 r.
1 Maja 2-8 09.03.05 r.
Of. Faszyzmu 1-5, 7-15, 2-10, 12-16 10.03.05 r.
Karola Miarki 1, 5, 6-7, 8-9 10.03.05 r.
11 Listopada  7 B, 11 B 10.03.05 r.
M. Konopnickiej 2,4,6,8,10 11.03.05 r.
Staszica  8 11.03.05 r.
Kusociñskiego 5-23, 25-43 15.03.05 r.
Jana Paw³a II  15A-F 15.03.05 r. 

dokoñczenie na str.3
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Dlatego wybra³em
sprawdzone okna

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPHU ”KONSEK” SP. J.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

SATYSFAKCJA, KTÓREJ
NIE DA CI KONKURENCJA

Jastrzêbie Zdrój
ul.Arki Bo¿ka 24E
tel./fax (032) 473 75 43

Rybnik
Plac Wolnoœci 15
tel./fax (032) 422 49 92

¯ory
ul.Moniuszki 5
tel./fax (032) 434 21 64

JAKAKOLWIEK NAPRAWA SAMOCHODU W NIEAUTORYZOWANEJ STACJI
POWODUJE UTRATÊ GWARANCJI

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5t
wys. 4 m oraz pojazdów zasilanych gazem i MOTOCYKLI

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK
44-203 RYBNIK, ul. PROSTA 100

tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66

YTABAR REP
US

Wyprzeda¿ rocznika 2004
wszystkie modele ! 

Termomodernizacja
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jas-Mos" rozpoczê³a 

kolejny etap termomodernizacji polegaj¹cy na dociepleniu œcian 
zewnêtrznych.

Pierwszym krokiem w tym celu by³o opracowanie 
dokumentacji analitycznej dla 115 budynków naszej Spó³dzielni, 
które wstêpnie okreœli³y koszt prac termomodernizacyjnych, 
przewidywane oszczêdnoœci w wyniku zmniejszenia 
energoch³onnoœci budynków, oraz mo¿liwoœæ pozyskania 
preferencyjnych kredytów na ten cel.

Przed podjêciem decyzji o rozpoczêciu inwestycji na konkretnych 
budynkach prowadzone s¹ ankiety wœród lokatorów. By przyst¹piæ 
do wykonania robót termomodernizacyjnych niezbêdne jest 
zaakceptowanie zasad i warunków realizacji tych prac przez 
mieszkañców co najmniej 55% lokali danego budynku. 
Ankietowanie przeprowadzono ju¿ na 52 budynkach (2816 lokali 
tj.43% zasobów) a do programu termomodernizacji przyst¹pili 
mieszkañcy 25 budynków. Uzyskanie zgody mieszkañców na 
prowadzenie prac dociepleniowych jest podstaw¹ do zlecenia 
audytów energetycznych i projektów technicznych. Dokumenty te 
s¹ niezbêdne do pozyskania preferencyjnych kredytów na ten cel 
oraz uzyskania pozwolenia na budowê lub dokonania zg³oszenia 
robót budowlanych.

Nastêpnym etapem procesu inwestycyjnego jest 
wy³onienie wykonawcy prac. Spó³dzielnia „JAS-MOS"
w miesi¹cu styczniu przeprowadzi³a przetarg na docieplenie 
pierwszych 9 budynków. Zosta³o wybranych 4 wykonawców,
a prace bêd¹ realizowane w okresie od pocz¹tku kwietnia do koñca 
wrzeœnia bie¿¹cego roku. W lutym Spó³dzielnia og³osi³a przetarg 
na nastêpne 9 budynków, które bêd¹ docieplone równie¿ w tym 
roku. Na rok bie¿¹cy planowane jest jeszcze ocieplenie kolejnych 
4 budynków, dla których w chwili obecnej opracowywane s¹ 
audyty i projekty techniczne. Proces termomodernizacji 
kontynuowany bêdzie w latach nastêpnych, a na ten rok planowane 
jest jeszcze ankietowanie kolejnych budynków, by móc ju¿ na 
prze³omie roku przygotowaæ dokumentacjê dla budynków, które 
bêd¹ docieplane w roku przysz³ym. 

O przebiegu kolejnych dzia³añ w tym zakresie informacje 
bêd¹ przekazywane w kolejnych biuletynach.

Spisywanie umów odbywa siê w administracji
osiedlowej przy ul. Staszica 8: 
od wtorku do pi¹tku 8.30-14.00
poniedzia³ek 9.30-16.00

OSIEDLE     PRZYJA•Ñ
  
Krasickiego 1, 2, 3, 4, 6, 7 16.03.05 r.
Krasickiego  8, 9, 15, 19 17.03.05 r.
Moniuszki 2, 4-6, 8-10 17.03.05 r.
Morcinka 5-7, 6-8 18.03.05 r.
Kopernika 2-4, 6-8, 10-12, 11-13

18.03.05 r.
Górnicza 38, 40 18.03.05 r.
Wyspiañskiego 1-7 18.03.05 r.

Spisywanie umów odbywa siê w administracji
 osiedlowej przy ul. Staszica 8: 
od wtorku do pi¹tku 8.30-14.00
poniedzia³ek 9.30-16.00
                          
WODZIS£AW  ŒL¥SKI

26 Marca  118-128, 140-152 22.03.05 r.
26 Marca  11, 13, 15 23.03.05 r.
Plac Zwyciêstwa 12 23.03.05 r.
P C K  14-20 23.03.05 r.
Wyszyñskiego 45-49, 51-53, 55-57, 59-61

23.03.05 r.

Spisywanie umów odbywa siê w administracji
osiedlowej przy ul. Plac Zwyciêstwa 12:
od wtorku do pi¹tku 8.30-14.00
poniedzia³ek 9.30-16.00

Wanda Zabielska        

dokoñczenie ze str.2_______________________________________
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Rada redakcyjna : Prezes - Jacek Musialik, Z-cy Prezesa : Renata Biœta,
Zbigniew Matyjas oraz Barbara Olszok.
Adres Spó³dzielni Mieszkaniowej “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzêbie Zdrój, ul. S³oneczna 18a 
tel/fax 47-626-36, 37, 38; 47-61-074; e-mail smjas-mos@cirow.pl; www.jasmos.cirow.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i cz³onków SM “JAS-MOS”
Za treœæ pozycji reklamowych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci

- niebanalne upominki
- du¿y wybór
   bi¿uterii srebrnej
- portfele, teczki, saszetki
- papieroœnice,
      cygara, fajki
      - pami¹tki œlubu,
           chrztu i komunii
            - tradycyjnie :
               dodatki komunijne
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RYZA
Jastrzêbie Zdrój
ul. Harcerska 2a

(Pasa¿ 24h) 

tel. 47-59-415

œwiadczymy us³ugi :
- KSERO - 0,16 z³
- BINDOWANIE
- OPRAWA PRAC
  DYPLOMOWYCH
mo¿liwoœæ wydruku
z komputera

Dodatki mieszkaniowe
Osoby posiadaj¹ce niskie dochody mog¹ uzyskaæ pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy nale¿y sk³adaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzêdu Miasta.

O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê osoby, które: 
1.posiadaj¹ tytu³ prawny do lokalu (spó³dzielcze lokatorskie, w³asnoœciowe prawo do lokalu, umowa najmu),
2. posiadaj¹ wyrok o eksmisjê z przyznanym prawem do lokalu socjalnego,
3.zajmuj¹ lokal o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej dla: 

- 1 osoby - 45,50m2,
- 2 osób - 52,00m2 ,
- 3 osób - 58,50m2,
- 4 osób - 71,50m2, 
- 5 osób - 84,50m2, 
- 6 osób - 91,00m2, 

4.œredni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy 
poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 175 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym tj. kwoty 984,51 z³ , 125 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 
kwoty 703,22 z³ . 
Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 

sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza siê 
równie¿ dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, 
jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i œwiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego. 

O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê tak¿e osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci czynszowe.

Osoba korzystaj¹ca z dodatku mieszkaniowego zobowi¹zana jest do regularnego dop³acania ró¿nicy pomiêdzy 
kwot¹ przyznanego dodatku a bie¿¹c¹ op³at¹ czynszow¹. Brak dop³at powoduje utratê dodatku mieszkaniowego, 
o który ponownie mo¿na siê ubiegaæ po up³ywie terminu, na który zosta³ przyznany.

Szybkie za³atwienie formalnoœci i dostarczenie niezbêdnych dokumentów prowadzi czêsto do zachowania 
ci¹g³oœci p³atnoœci czynszu i zapobiega powstawaniu zaleg³oœci.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dodatków mieszkaniowych 
mo¿na uzyskaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzêdu 
Miasta telefon 4785100, oraz w sekcji windykacji tutejszej 
Spó³dzielni (pokój nr 15) telefon 47-626-36 wew. 60.

Teresa Babina



POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE I TECHNIKUM DLA DOROS£YCH

w semestrze zimowym (od. 1.02.2005r) rozpoczynamy naukê
w zawodzie : TECHNIK BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY

dla osób które ukoñczy³y LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
NAUKA TRWA 3 SEMESTRY - (1,5 roku)
dla osób które ukoñczy³y TECHNIKUM
NAUKA TRWA 2 SEMESTRY - (1 rok)

Zespó³ Szkó³ nr 2, im.W.Korfantego, Jastrzêbie Zdrój ul.Poznañska 1a, pok. nr 8

tel./fax 47-10-650, 0602 226 175

Uwaga Absolwenci Szkó³ Œrednich oraz PracodawcyUwaga Absolwenci Szkó³ Œrednich oraz Pracodawcy

Wykonanie planu remontów 2004
Plan remontów na rok 2004 zosta³ opracowany na podstawie okresowych przegl¹dów budowlanych, a 

tak¿e uwag i postulatów zg³aszanych przez mieszkañców na zebraniach grup cz³onkowskich, w 

administracjach osiedlowych i bezpoœrednio w dziale technicznym.

Remonty w zasobach realizowane by³y wg dwóch g³ównych planów: planu remontów budynków 

mieszkalnych (plan obejmowa³ 29 pozycji na kwotê 2.957.266,14 z³) i planu remontów mienia spó³dzielni (plan 

obejmowa³ 54 pozycje na kwotê 801.450,00 z³). 

W ramach planu remontów budynków mieszkalnych Spó³dzielnia wykona³a szereg zadañ

z czego najwiêksze œrodki (ponad 1,5 miliona z³)  przeznaczono na: wymianê stolarki okienne

 w mieszkaniach i na klatkach schodowych (918.609,65 z³), malowanie klatek schodowych

w 10 budynkach (226.519,00 z³), remonty 2 dŸwigów osobowych (199.000,00 z³), remont 49 szt. schodów 

wejœciowych i podestów (131.321,38 z³), izolacjê œcian piwnicznych 6 budynków (129.467,53 z³), wymianê 

p³yt azbestowych w 1 budynku (102.000,00 z³. w tym dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska

w wysokoœci 39.650,32 z³). 

W ramach planu remontów mienia wspólnego najwiêksz¹ iloœæ œrodków wydatkowano na: remonty 16 

chodników (308.411,11 z³) i remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej (196.991,56 z³).

Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemo¿liwiaj¹ce zakoñczenie niektórych prac zleconych w roku 2004, 

czêœæ œrodków z funduszu remontowego 2004 zosta³a przeniesiona na rok 2005.

Ze wzglêdu na bardzo du¿y i kosztowny zakres prac koniecznych do wykonania, nie wszystkie oczekiwane 

przez lokatorów prace s¹ realizowane, jednak wiêkszoœæ z nich jest ujêta w potrzebach remontowych i bêdzie 

uwzglêdniana w planach na lata nastêpne w miarê posiadanych œrodków na funduszu remontowym.

Waclaw Grygierek
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BOSTON
AUTOALARMY - CENTRALNE ZAMKI

serwis instalacji montowanych u nas - GRATIS !!!

MONTA¯ - SERWIS
SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH

www.boston.pl

Jastrzêbie Zdrój, ul.Rybnicka 1c
trasa osiedle Zofiówka - KWK Borynia

telefon 470-75-09, 0606 685-415
czynne 8.00-17.00, soboty 8.00-14.00

/
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