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 Szanowni Mieszkańcy

Dobiega końca kolejny rok. Kolejny rok, w którym 

ważą s ię losy spółdz ie lczości  mieszkaniowej .  

Od października 2009r. – od ponad roku!!! - w „szufladzie” 

sejmowej Komisji Infrastruktury schowano kilka projektów 

zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

W listopadzie 2010r. Sejm skierował do ww. komisji kolejny 

projekt. Co z tego wyniknie dla mieszkańców spółdzielni 

mieszkaniowych – czas pokaże. 

Obecnie obowiązująca ustawa nie gwarantuje 
zwrotu środków od wspólnoty mieszkaniowej powstałej 
z zasobów mieszkaniowych spółdzielni, co jest szczególnie 
niebezpieczne dla pozostałych mieszkańców spółdzielni 
w przypadku, gdy na takiej nieruchomości wykonano prace 
wysokonakładowe, np. kompleksową termomodernizację, 
a na spółdzielni ciąży obowiązek terminowej spłaty 
zaciągniętego na tę termomodernizację kredytu lub pożyczki. 
Ostatni wniesiony do sejmowej Komisji Infrastruktury projekt 
ustawy, autorstwa Platformy Obywatelskiej, jeszcze bardziej 

to ryzyko zwiększa. Dlatego też z wielką ostrożnością 
Spółdzielnia realizuje te spośród prac wysokonakładowych, 
na które dana nieruchomość jeszcze nie zebrała środków 
finansowych w takiej ilości, która minimalizuje ryzyko 
spłacania długów przez innych mieszkańców Spółdzielni. 

W tym miejscu informujemy Państwa, że Rada 
Nadzorcza wraz z Zarządem Spółdzielni wystosowały pismo 
do Krajowej Rady Spółdzielczej, do Kancelarii Prezydium 
Sejmu, do sejmowej Komisji Infrastruktury oraz do posłów na 
Sejm, panów Tadeusza Motowidło oraz Krzysztofa 
Gadowskiego o rozwiązanie tego problemu i wprowadzenie 
do ustawy regulacji, które gwarantują utrzymywanie 
zasobów mieszkaniowych i ich modernizację bez 
ponoszenia zbędnego ryzyka finansowego.

Liczymy również na to, że nowe władze Jastrzębia-
Zdroju nie zapomną o swoich wyborcach zamieszkujących 
w zasobach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. 
W budynkach tych zamieszkuje około 70 tys. osób. To są 
mieszkańcy miasta, a nie spółdzielni! Mamy nadzieję, że 
kolejne budżety miasta obejmą nie tylko jego peryferyjne 
dzielnice, ale również, a może przede wszystkim, rejony 
graniczące z terenami spółdzielni. 



Lp. Roboty remontowe Ilość

1. Remont zewnętrznej kanalizacji deszczowej 6 bud.

2. Rozbudowa i modernizacja instalacji AZART 1 bud.

3. Roboty elektryczne 31 bud.

4. Roboty dekarskie, remonty i konserwacja kominów 12 bud.

5. Prace projektowe 9 bud.

6. Remont generalny oraz naprawy dźwigów osobowych 4 szt.

7.
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych i na 
klatkach schodowych

 

29

 

szt.

 

8. Roboty brukarskie i asfaltowe, remont schodów terenowych

 

3 397,82

 

m
2

 

9. Roboty instalacyjne wod.-kan. 

 

12

 

bud.

 

10.
Wymiana azbestowych płyt balkonowych + daszki nad 
balkonami

582

 

szt.

 

11. Malowanie balkonów i elewacji balkonowej

 

552

 

szt.

 

12. Wymiana okienek piwnicznych

 

275

 

szt.

 

13. Malowanie klatek schodowych

 

9

 

szt.

 

14. Remont schodów, stopnic

 

230

 

szt.

 

15. Wykonanie oświetlenia chodnika 

 

1

 

szt.

 

16. Roboty ogólnobudowlane

 

wg potrzeb

 

17. Wykonanie daszków nad wejściami

 

31

 

szt.

 

18.
Zwrot części kosztów za wymianę stolarki okiennej na 
korytarzach zabudowanych

 

8,56

 

2m

 

19.
Remont balkonów (na kl. schodowych, tynki na płytach 
balkonowych)

 

36

 

szt.

 

20. Docieplenie stropodachu

 

11

 

bud.

 

21. Wymiana zaworów podpionowych

 

12

 

bud.

 

22. Izolacja ścian piwnicznych

 

1

 

bud.

 

23. Oświetlenie miejsc postojowych

 

1

 

szt.

 

24. Wykonanie inwentaryzacji i projektu wymiennikowni C.O.

 

1

 

bud.

 

25. Roboty nieplanowane i awaryjne

 

wg potrzeb

 

Lp. Roboty remontowe lokali mieszkalnych

 

Ilość

 

1.
Zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej we własnym 
zakresie

808,27

 

m
2

 

2.
Zwrot części kosztów za wykonanie posadzek we własnym 
zakresie

768,64

 
m

2
 

3. Remont balkonów
 

53
 

szt.
 

4. Roboty nieplanowane i awaryjne wg potrzeb 
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 REMONTY  2010

Kończący się rok to również okres 
finalizowania planowanych prac 
remontowych .  W tym roku  
Spółdzielnia wykonała prace na 
kwotę ponad 5,5 mln zł, a plan został 
praktycznie zrealizowany. Trwają 
jeszcze drobne roboty, a jedną 
z większych realizacji (wykonanie 
parkingu pomiędzy budynkami na 
ul. Słonecznej a Ofiar Faszyzmu) 
Spółdzielnia zmuszona była 
przenieść do wykonania na 2011r. 
ze względu na przedłużającą się 
wymianę sieci ciepłowniczej 
prowadzoną przez PEC na tym 
terenie. Szczegółowy zakres prac 
p rowadzonych w br.  p rzez  
Spółdzielnię zamieszczono w tabeli 
obok.

 PALENIE WZBRONIONE !!!

Informujemy naszych mieszkańców, 
że od niespełna miesiąca obowiązuje 
znowelizowana Ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
t y t o n i o w y c h .  N o w e  z a p i s y  u s t a w y  
zdecydowanie ograniczają możliwości tzw. 
„puszczenia dymka” oraz zaostrzają sankcje 
związane z ich nieprzestrzeganiem.

W związku z powyższym informujemy, 
że zgodnie z ustawą, nie można palić m.in. :
- w ogólnodostępnych miejscach przezna-
czonych do zabaw dzieci,
-  w innych pomieszczeniach dostępnych do 
użytku publicznego (a więc również na klatkach 
schodowych i w windach).

 Przestrzegamy, że kary związane 
z łamaniem prawa są dotkliwe, albowiem 
zgodnie z art.13, kto pali wyroby tytoniowe 
w miejscach objętych zakazami podlega karze 
grzywny do 500 zł. Do karania opornych 
uprawniona jest Straż Miejska.
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Przykładowe realizacje remontowe w 2010r.

Drzwi wahadłowe w budynku - Staszica 8             Remont balustrad balkonowych - Zielona 24-42

Dźwig - Zielona 37                                       Daszki nad wejściem - Wyszyńskiego 45-49

Obecnie wykonano projekt planu remontów na 2011r. Plan ten zaspokaja najbardziej pilne potrzeby 
remontowe poszczególnych nieruchomości, wynikające z zaleceń pokontrolnych z przeglądów 
okresowych budynków, instalacji i urządzeń jak również z wniosków oraz uwag lokatorów zgłaszanych 
do Spółdzielni. Projekt tego planu zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej 
w grudniu b.r. O planowanych pracach na poszczególnych nieruchomościach poinformujemy Państwa 
poprzez wywieszenie informacji w gablotach.
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- po rozplombowaniu przeprowadzić wymianę instalacji 
  lokalowej przez wykwalifikowanego pracownika,
- zgłosić do działu technicznego konieczność 
  przeprowadzenia odbioru robót i zaplombowanie licznika.
UWAGA!!! W okresie braku plomb, zużycie wody liczone jest wg 
zasad określonych w Regulaminie

5. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu. W celu 
wykonania remontu mieszkaniec powinien w kolejności:
- złożyć wniosek do Spółdzielni,
- otrzymać zgodę Zarządu wraz z podaniem warunków 
  technicznych (w przypadku zwiększania mocy 
  przyłączeniowej należy zwrócić się do dostawcy energii 
  z wnioskiem o zgodę na zwiększenie mocy i określenie 
  warunków jej zwiększenia, które należy przedłożyć w dziale 
  technicznym Spółdzielni w celu dokonania  dalszych ustaleń),
- przed przystąpieniem do wykonania prac należy powiadomić 
  dostawcę energii o rozplombowaniu licznika energii elektrycznej, 
  a wykonanie prac należy zlecić osobom posiadającym aktualne 
  świadectwa kwalifikacyjne, 
- przywrócić do stanu pierwotnego naruszone elementy 
  klatki schodowej, 
- po zakończeniu prac należy powiadomić dostawcę energii 
  o konieczności zaplombowania licznika energii elektrycznej,
- przedłożyć w dziale technicznym Spółdzielni zatwierdzony 
  przez wykonawcę robót schemat jednokreskowy instalacji 
  elektrycznej i ustalić termin wykonania przez służby 
  Spółdzielni pomiarów odbiorczo-ochronnych.

6. Remont instalacji gazowej. W celu wykonania remontu 
mieszkaniec powinien w kolejności:
- złożyć wniosek do Spółdzielni,
- otrzymać zgodę Zarządu wraz z podaniem warunków     
  technicznych,
- wykonać prace przez osoby posiadające aktualne świadectwa 
  kwalifikacyjne wraz z wykonaniem próby szczelności,
- złożyć protokół szczelności instalacji gazowej w dziale 
  technicznym Spółdzielni.

7. Prowadzenie robót budowlanych – wyburzanie bądź 
przebudowa ścianek działowych. W celu wykonania robót 
mieszkaniec powinien w kolejności:
 - złożyć wniosek do Spółdzielni,
- otrzymać zgodę Zarządu wraz z podaniem warunków 
  technicznych (roboty budowlane można rozpocząć na 
  podstawie Ustawy Prawo Budowlane - należy wystąpić do 
  Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta o pozwolenie na 
  budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia robót, które 
  takiemu pozwoleniu nie podlegają),
- w przypadku konieczności wykonania projektu należy 
  przedstawić 1 egzemplarz projektu do zatwierdzenia 
  przez dział techniczny Spółdzielni,
- o rozpoczęciu robót należy powiadomić dział techniczny 
  (w przypadku konieczności wykonania projektu należy 
  dostarczyć 1 komplet dokumentacji technicznej wraz 
  z właściwym pozwoleniem),
- wykonać prace pod nadzorem osób posiadających 
  odpowiednie uprawnienia, 
- powiadomić dział techniczny o zakończeniu prac. 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie prace należy 
prowadzić zgodnie z Regulaminem używania lokali, porządku 
domowego i współżycia mieszkańców SM „JAS-MOS” (dostępny 
na  s t ron ie  in te rne towe j  www.smjasmos.c i row.pl ) ,  
w szczególności zapisów dotyczących utrzymania porządku, 
czystości i estetyki (dział III) oraz podstawowych norm współżycia 
społecznego mieszkańców (dział IV). Zgodnie z w/w Regulaminem, 
wszelkie prace remontowe nie mogą być prowadzone pomiędzy 
godz. 20.00 a 8.00 rano dnia następnego.

 CHCĘ REMONTOWAĆ MIESZKANIE. 
 CO POWINIENEM ZROBIĆ ?

Mieszkańcy często chcą dostosować lokale mieszkalne do 
swoich potrzeb. Niejednokrotnie wiąże się to ze zmianami 
funkcjonalnymi mieszkania, a więc robotami instalacyjnymi lub 
konstrukcyjno - budowlanymi. Każdorazowo w takim przypadku 
mieszkaniec musi zwrócić się do Zarządu Spółdzielni o wydanie 
zgody oraz o podanie warunków technicznych wykonania prac, 
albowiem samowolne ich wykonanie może prowadzić do zakłócenia 
funkcjonowania instalacji lub wpłynąć na zagrożenie 
bezpieczeństwa konstrukcji budynku oraz zdrowia i życia 
mieszkańców. 
Poniżej przedstawimy tok postępowania mieszkańców naszych 
zasobów w przypadku zamiaru wykonania poszczególnych 
rodzajów prac we własnym zakresie.

1.Wymiana okien w ramach obowiązującego Statutu (możliwość 
otrzymania zwrotu części kosztów wymiany nie dotyczy odrębnych 
własności lokali). W celu wymiany okien mieszkaniec powinien 
w kolejności:
- złożyć wniosek do Spółdzielni,
- otrzymać zgodę Zarządu z podaniem warunków  
  technicznych wymiany,
- wybrać firmę oraz ustalić z nią termin pomiaru okien,
- zawrzeć ze Spółdzielnią stosowną umowę (należy mieć 
  przy sobie dokument z pomiaru okien),
- przeprowadzić wymianę stolarki okiennej,
- zgłosić służbom Spółdzielni wymienioną stolarkę okienną 
  do odbioru technicznego. 
UWAGA: powyższe zasady, za wyjątkiem zawarcia umowy ze 
Spółdzielnią, dotyczą również odrębnych właścicieli.

2. Wymiana podłóg i posadzek w ramach obowiązującego Statutu 
(możliwość otrzymania zwrotu części kosztów wymiany nie dotyczy 
odrębnych własności lokali). W celu wymiany podłóg i posadzek 
mieszkaniec powinien w kolejności:
- złożyć wniosek do Spółdzielni,
- otrzymać zgodę Zarządu z podaniem warunków technicznych 
  wymiany,
- zawrzeć ze Spółdzielnią stosowną umowę, 
- przeprowadzić wymianę podłóg i posadzek,
- zgłosić służbom Spółdzielni wymienione posadzki do odbioru 
  technicznego. 
UWAGA: powyższe zasady, za wyjątkiem zawarcia umowy ze 
Spółdzielnią, dotyczą również odrębnych właścicieli.

3. Wymiana grzejników (może być przeprowadzona wyłącznie 
poza okresem grzewczym !!!). W przypadku zamiaru wymiany 
grzejnika mieszkaniec powinien  w kolejności:
- złożyć wniosek do Spółdzielni,
- otrzymać zgodę Zarządu wraz z podaniem warunków 
  technicznych wymiany, doborem grzejników 
  w poszczególnych pomieszczeniach oraz z ewentualnym 
  doborem zaworów termostatycznych i ich nastaw,
- powiadomić swoją administrację o konieczności 
  opróżnienia zładu (minimum na 3 dni przed planowanym 
  przeprowadzeniem prac, w tym czasie administracja 
  opróżnia zład),
- przeprowadzić wymianę grzejników przez wykwalifikowanego   
  pracownika (w przypadku rozliczania budynku na podstawie 
  podzielników ciepła należy pozostawić stare grzejniki 
  z zamontowanymi na nich podzielnikami do momentu ich 
  przełożenia),
- zgłosić do działu technicznego konieczność przeprowadzenia 
  odbioru robót (dział techniczny przeprowadza odbiór techniczny 
  wraz z wykonaniem regulacji nastaw i zgłasza firmie 
  rozliczeniowej konieczność przełożenia podzielników ciepła).

4. Remont instalacji wodnej na odcinku od wodomierza do 
punktów odbiorczych. W celu wykonania remontu mieszkaniec 
powinien w kolejności:
- złożyć wniosek do Spółdzielni, 
- otrzymać zgodę Zarządu wraz z podaniem warunków 
  technicznych remontu (m.in. zalecenia co do stosowanego 
  materiału, zwrócenie uwagi na konieczność 
  zachowania dostępu do pionu wod.-kan.),
- zgłosić do administracji konieczność rozplombowania 
  licznika wody,
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 Pierwsze rozliczenie kosztów  
 centralnego ogrzewania na podstawie 
 nowych podzielników 

Pierwsze rozliczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.o., 
wykonane przez wybraną w przetargu nieograniczonym 
w ubiegłym roku firmę ISTA, dotarły już do naszych 
mieszkańców. Wykazały one, że zamontowane podzielniki 
DOPRIMO III są o wiele bardziej dokładne niż podobne tego 
typu urządzenia stosowane w naszej Spółdzielni przez 
ostatnie 10 lat. Szczególnie różnica ta jest widoczna 
w porównaniu z podzielnikami wyparkowymi, wg których 
rozliczane były do tej pory budynki przy ul. Śląskiej 
i Kaszubskiej, a także Of. Faszyzmu. W podzielnikach 
wyparkowych, ze względu na małą dokładność pomiaru, 
różnice w odczytach, a w konsekwencji rozliczenia 
w poszczególnych lokalach, pomimo różnego sposobu 
użytkowania instalacji c.o. nie były duże. Natomiast 
w ostatnim rozliczeniu, przy pomocy najnowocześniejszych 
podzielników elektronicznych, różnice te można już 
zauważyć. I tak, przy takim samym użytkowaniu grzejnika 
w pomieszczeniu, podzielnik wyparkowy wskaże kilka do 
kilkunastu jednostek, podzielnik elektroniczny starszego typu 
2-3 tys. jednostek, zaś obecnie stosowany 5-6 tys. jednostek. 
Nie należy jednak z tego powodu wpadać w panikę – 
urządzenie na grzejniku jest tylko podzielnikiem i w taki sam 
sposób „nalicza jednostki” wszystkim sąsiadom 
podłączonym do tego samego węzła cieplnego, na którym 
znajduje się licznik ciepła. To, ile zapłacimy za dostarczone 
do budynku ciepło, zależy od wskazań odczytanych na 
głównym liczniku ciepła. Ale koszt ciepła pobranego przez 
budynek, dzięki nowym, dokładniejszym podzielnikom 
kosztów ciepła, zostanie bardzo dokładnie podzielony na 
poszczególne lokale.

Jastrzębie Zdrój
ul. 1 Maja 18
tel. 32/ 471 09 82

Rydułtowy
ul. Strzelców Bytomskich
tel. 32/ 457 99 74

Rybnik
ul. 3 Maja 4H (obok Fokus Park)

tel. 32/ 422 58 09

Żory
ul. Dolne Przedmieście 3
tel. 32/ 434 04 20

Wodzisław Śl.
ul. Wyszyńskiego 41 (w przychodni)

tel. 32/ 455 65 46

DO KOŃCA GRUDNIA 
RABAT NAWET DO 1 TYS. ZŁOTYCHPRZY WYBRANYM MODELU APARATU

Przyjdź i sprawdź 

czym wyróżniamy 

się na tle konkurencji !

 TRZEBA WIETRZYĆ

W szczelnym mieszkaniu jest za mało świeżego powietrza, 
zwłaszcza w zimie, gdy okna otwierane są rzadziej. Jednym 
z objawów ograniczenia dopływu świeżego powietrza 
i spowodowania tym braku cyrkulacji jest skraplanie się pary wodnej 
na oknach. Oznacza to, że znacznie wzrosła wilgotność 
w pomieszczeniu, co sprzyja rozwojowi bakterii chorobotwórczych 
i grzybów. W takim wypadku należy sprawdzić czy nasze okna 
umożliwiają nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia. Okna 
montowane w naszych zasobach od kilku lat, zgodnie z zasadami 
wymiany okien obowiązującymi w Spółdzielni, powinny być 
wyposażone w nawiewniki (ciśnieniowe lub higrosterowalne) – 
należy więc sprawdzić czy przez przypadek nie zamknęliśmy go. 
Jeżeli okna nie są w taki nawiewnik wyposażone lub sam nawiewnik 
nie zapewnia zadowalającej cyrkulacji powietrza, należy korzystać 
z mikrowentylacji. Należy również pamiętać o regularnym 
wietrzeniu mieszkania. Jak to zrobić ? – należy zakręcić grzejniki 
na zaworach termostatycznych i otworzyć szeroko okna na kilka 
minut. Taki zastrzyk świeżego powietrza sprawia, że 
w pomieszczeniach tworzy się przyjemny klimat zaś ryzyko 
powstania pleśni i grzybów zostaje zminimalizowane.
Z kolei jeśli mamy wątpliwości, co do prawidłowego funkcjonowania 
wentylacji, powinniśmy ten fakt niezwłocznie zgłosić na osiedlowej 
administracji, celem jej sprawdzenia przez służby kominiarskie, 
albowiem nieprawidłowe działanie przewodów kominowych może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia. Po 
przeprowadzeniu takiej kontroli należy niezwłocznie wykonać 
zalecenia pokontrolne, których realizacja może leżeć zarówno 
w gestii administracji jak i często samego lokatora. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas korzystania z łazienki, 
ponieważ co roku z powodu nieprawidłowości odprowadzania 
spalin przez piecyki gazowe, zdarzają się poważne lub nawet 
śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla. 
Na zakończenie przypominamy kolejny raz o wymaganiach 
i zachowaniach, które mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo:
- drzwi do łazienki, powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczenia, a w dolnej ich części powinny znajdować się otwory 

2nawiewne o sumarycznym przekroju co najmniej 220 cm ,
UWAGA !! w tym miejscu informujemy Państwa, że 
sprzedawane drzwi „łazienkowe” z kilkoma okrągłymi 
o tworami  n ie  spe łn ia ją  wymaganych warunków 
zapewniających właściwą wentylację!!!
- zabrania się stosowania indywidualnych wentylatorów na 
przewodach kominowych grawitacyjnych,
- należy utrzymywać w czystości kratki wentylacyjne, na których w 
trakcie użytkowania osiada kurz i tłuszcz, zmniejszając 
jednocześnie ich przepustowość,
- zaleca się coroczny przegląd piecyków gazowych - za ich stan 
techniczny odpowiada sam lokator,
- przy wymianie piecyka gazowego, zaleca się zakup piecyka z 
czujnikiem cofania spalin,
- nie wolno zamykać nawiewników okiennych i należy wietrzyć 
mieszkanie,
- przed kąpielą należy najpierw napełnić wannę wodą, a dopiero 
następnie brać kąpiel, zaś w przypadku korzystania z prysznica 
zaleca się uchylić okno w pokoju, by zwiększyć cyrkulację 
powietrza,
- dla własnego bezpieczeństwa wskazany jest zakup detektora 
tlenku węgla celem zamontowania w łazience.

Zamienię spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
2

przy ul. Górniczej o pow. użytk. 35,80 m  na większe.
Kontakt: 506 378 231

2Sprzedam ładne, słoneczne mieszkanie typu M-3, pow. użytk. 49 m , 
VI piętro, ul. Turystyczna 16. Blok dwuklatkowy. Do mieszkania 
przynależna komórka. Mieszkanie czyste i zadbane nie wymaga 
większego wkładu finansowego. Wolne od zaraz. 
Kontakt: 665 545 425,  601 078 940

Sprzedam M-3 w niskim bloku na ul. Wyspiańskiego, IV piętro, 
2pow. użytk. 48 m , pokoje nieprzejściowe, kuchnia z oknem, 

WC i łazienka oddzielnie, przedpokój z zabudową Komandor.
Kontakt: 793 115 554O
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WYKAZ TELEFONÓW 
Na każdej klatce schodowej, w zamykanych gablotach wywieszone są numery telefonów alarmowych. 

Jednak, aby Państwu ułatwić korzystanie z nich, na prośbę lokatorów, publikujemy wykaz telefonów służb 
alarmowych i spółdzielczych. 
Jednocześnie przypominamy o czasie pracy Spółdzielni: 

00 00
- poniedziałek - od godz. 7  do godz. 16

00 00- wtorek - czwartek - od godz. 7  do godz. 15  
00 00

- piątek - od godz. 7  do godz. 14  

Jeżeli chcesz mieć „pod ręką”, przy telefonie, ważniejsze numery telefoniczne – zachowaj tę stronę biuletynu. 

Telefony alarmowe dla Jastrzębia Zdroju:

POLICJA 32 47 87 200  997
STRAŻ POŻARNA 32 47 59 500 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 32 47 19 060 999
STRAŻ MIEJSKA 32 47 85 290 986
POGOTOWIE GAZOWE      32 47 10 981      lub 992

SM „JAS – MOS” 32 47 62 636 do 38

ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
ul. Staszica 8 32 47 61 255     lub  32  47 63 141
ul. Zielona 5 32 47 18 170
ul. Kaszubska 3 32 47 30 169
POGOTOWIE AWARYJNE 32 47 14 569 po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni             
(elektryczne, wodne, c.o.)                                        wolne przez całą dobę. 
POGOTOWIE ANTENOWE 32 47 11 569
POGOTOWIE DŹWIGOWE 32 47 10 906     lub   602 719 529

…………………………………………………………………………………………………...

Telefony alarmowe dla Wodzisławia Śl.:

POLICJA 32 45 37 200  997
STRAŻ POŻARNA 32 45 39 393 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 32 45 39 880 999
STRAŻ MIEJSKA 32 45 51 345     lub    986
POGOTOWIE GAZOWE      32 45 52 402     lub   992

SM „JAS – MOS” 32 47 62 636 do 38

ADMINISTRACJA OSIEDLOWA:
Plac Zwycięstwa 12 32 45 51 590

POGOTOWIE AWARYJNE 32 47 14 569 po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni             
(elektryczne, wodne, c.o.)                                        wolne przez całą dobę. 
POGOTOWIE ANTENOWE 32 47 11 569
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Spółdzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A 
tel/fax 032 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074;
e-mail smjas-mos@cirow.pl; www.smjasmos.cirow.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM “JAS-MOS”
Skład rady redakcyjnej :
Jacek Musialik, Joanna Sobierańska, Andrzej Baran, Barbara Olszok.

Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

    

     

     

     

     

     



 

 


