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Œwi¹t wype³nionych radoœci¹, nios¹cych spokój i odpoczynek;
Nowego 2017 Roku spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,
pe³nego optymizmu, szczêœcia i powodzenia
¿ycz¹:
Rada Nadzorcza, Zarz¹d i pracownicy

Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

KONIEC ROKU 2016 - CZAS NA PODSUMOWANIE
Pracujemy od kilku miesiêcy nad rozwi¹zaniami
nowoczesnej metody obs³ugi Klienta - Lokatora.
Nasza praca nad „systemem zarz¹dzania jakoœci¹”
oparta jest na 20-letnim doœwiadczeniu naszych
pracowników, ale w szczególnoœci wynika z potrzeby doskonalenia realizacji oczekiwañ lokatorów - mówi w wywiadzie Prezes SM „JAS-MOS”
Piotr Szereda - Nasi mieszkañcy oczekuj¹, aby
interwencje by³y podejmowane bez zbêdnej zw³oki
i w sposób skuteczny. Sprawy naszych mieszkañców, pomimo ¿e pracujemy od 7.00 do 15.00,
wymagaj¹ obs³ugi przez 24 godziny na dobê.
Mija kolejny rok funkcjonowania naszej
Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. To
pierwszy rok pana pracy na stanowisku Prezesa
Zarz¹du. Jak pan ocenia ten rok?
Dosz³o do wielu zmian organizacyjnych,
porz¹dkowych oraz poprawy œwiadczenia us³ug.

Staraliœmy siê, mówiê tu o wszystkich pracownikach,
poprawiæ jakoœæ œwiadczonych us³ug dla mieszkañców. Wypracowaliœmy nowe podejœcie do spraw
naszych lokatorów, zgodne z oczekiwaniami.
Realizujemy na bie¿¹co wnioski mieszkañców.
Wydaje siê, ¿e liczba wniosków mo¿e byæ
znaczna. Jednak proszê o przedstawienie tych
najistotniejszych.
Tak, spraw poruszanych przez cz³onków naszej
Spó³dzielni, przez ca³y rok, by³o sporo. Taki jest
charakter naszej pracy. Najwa¿niejszym projektem,
który realizowaliœmy na wniosek naszych lokatorów
by³a poprawa czystoœci na klatkach schodowych.
Przeprowadziliœmy ankietowanie, wiele rozmów i dyskusji. Do roku ubieg³ego 25 % klatek by³o objêtych
wskazan¹ us³ug¹. To, ¿e kolejne ponad 70 % lokatorów
popar³o nasz pomys³ spowodowa³o, ¿e od miesi¹ca
czerwca ta us³uga jest wykonywana na ca³ych
c.d. na stronie 2
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zasobach. Nasi pracownicy przejêli odpowiedzialnoœæ
za ³ad i porz¹dek w budynkach. Us³ugi zwi¹zane z
terenami zewnêtrznymi: koszenie, grabienie liœci,
odœnie¿anie i porz¹dkowanie terenów po zimie,
przekazaliœmy firmie zewnêtrznej.
Nie wszyscy jednak ten projekt popierali.
Tak, zgadza siê. Nie wszystkim lokatorom siê to
podoba³o. Jak w ka¿dej sferze, nie mo¿na podejmowaæ
tylko decyzji, które s¹ popierane przez wszystkich
lokatorów. Zarz¹d, miêdzy innymi, odpowiada za ³ad
i porz¹dek. W sporej czêœci budynków nasi lokatorzy
ju¿ nie potrafili sami o to zadbaæ. Ka¿dy ma swoich
obowi¹zków sporo, szczególnie m³odzi ludzie maj¹
ich czêsto wiele. By³ najwy¿szy czas to zmieniæ i zrealizowaæ wnioski mieszkañców. Podobna sytuacja by³a
z pomieszczeniami gospodarczymi na odpady.
Mówi pan o nowo powsta³ych wiatach gospodarczych?
Tak. Zarz¹d na wniosek Rady Nadzorczej podj¹³ siê
zadania prawid³owego zagospodarowania miejsc
wyznaczanych do gospodarowania odpadami.
Mieliœmy kilka punktów, gdzie w centrum miasta
nasze pojemniki na odpady sta³y centralnie na
chodniku. Musieliœmy to zlikwidowaæ. Nie by³ to nasz
teren i stwarza³o te¿ zagro¿enie dla ruchu pojazdów
i pieszych. Pomimo, ¿e wykonano to na wniosek
mieszkañców, zgodnie z przepisami prawa to i tak by³a
w¹ska grupa niezadowolonych. Wydaje siê jednak, ¿e
stosunkowo nieliczni zapominaj¹ o koniecznoœci
dobrego wspó³¿ycia na zasobach mieszkaniowych
naszej Spó³dzielni. Wszystkich obowi¹zuj¹ normy
prawne. W kolejnych latach bêdziemy kontynuowaæ
wymianê wiat gospodarczych, pod warunkiem
wp³ywania dalszych wniosków naszych lokatorów.
To s¹ moim zdaniem zdarzenia oczywiste, a nad
czym Zarz¹d jeszcze pracowa³?
Zajmowaliœmy siê ca³¹ sfer¹ remontów, modernizacji, prowadzenia termomodernizacji budynków,
zmian¹ nawierzchni jezdni, chodników. Przygotowywaliœmy ju¿ kolejne plany realizacji tych zadañ na
rok nastêpny. Ponadto w ci¹gu tego roku, po zmianach
organizacyjnych, na bie¿¹co kontrolowaliœmy pracê
naszych pracowników. Wspólnie z pracownikami
pracowaliœmy nad przygotowaniem dokumentów do
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, zgodnie z norm¹
PN-EN ISO 9001:2015. Ta praca pozwala na
wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹, ju¿ od
stycznia przysz³ego roku, opartego o now¹ politykê
jakoœci. Pracuj¹c nad tworzeniem Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ stwierdziliœmy, ¿e mo¿na jeszcze
wiele zrobiæ, aby jakoœæ naszych us³ug doskonaliæ i poprawiaæ. O tych sprawach rozmawialiœmy z lokatorami
w miesi¹cu listopadzie, gdy omawialiœmy plan
remontów oraz potrzeby eksploatacyjne na rok 2017.
Jakie Zarz¹d ma kolejne propozycje dla naszych
mieszkañców?

Pracujemy od kilku miesiêcy, nad rozwi¹zaniami
nowoczesnej metody obs³ugi Klienta-Lokatora. Nasza
praca nad „systemem zarz¹dzania jakoœci¹”, oparta
jest na 20-letnim doœwiadczeniu naszych pracowników, ale w szczególnoœci wynika z potrzeby
doskonalenia realizacji oczekiwañ lokatorów. Posiadamy coraz wiêcej kamer monitoruj¹cych nasze
nieruchomoœci. Obecny nasz system, mo¿na nazwaæ
zarówno jako monitoruj¹cy, ale i rejestruj¹cy
zdarzenia, jako regularn¹ obserwacjê poziomu
bezpieczeñstwa mieszkañców prowadzon¹ w trybie
zdarzeñ rzeczywistych. Oczywiœcie, gdy dochodzi do
zdarzenia, np. wandalizmu, wówczas nagranie
udostêpniamy policji, która prowadzi postêpowanie.
Nasi mieszkañcy oczekuj¹, aby interwencje by³y
podejmowane bez zbêdnej zw³oki i w sposób
skuteczny. Sprawy naszych mieszkañców, pomimo, ¿e
pracujemy od 7.00 do 15.00, wymagaj¹ obs³ugi przez
24 godziny na dobê. Pracujemy nad tym projektem.
W przysz³ym roku rozpoczniemy prace nad uruchomieniem ca³odobowego systemu obs³ugi. Dynamika ¿ycia mieszkañców nabiera tempa w godzinach
popo³udniowych, gdy przychodzimy z pracy, ze
szko³y, wówczas trudno jest od rêki znaleŸæ
rozwi¹zanie sprawy, która najczêœciej dla mieszkañca
jest wa¿na. Pocz¹wszy od bezpieczeñstwa, usuniêcia
awarii, czy te¿ przyjêcia jakiekolwiek zg³oszenia. Nie
mówiê tu tylko o awarii pr¹du, wody, np. na sieciach,
za które odpowiada bezpoœrednio Spó³dzielnia. Myœlê
tutaj zarówno o szeregu drobnych awarii utrudniaj¹cych funkcjonowanie, jak i o sprawach
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem.
No tak, ten problem dotyczy wszystkich
Spó³dzielni, nie jesteœcie tu wyj¹tkiem. Wszêdzie
administracje, obs³uga konserwatorska pracuje
najczêœciej do godz. 15.00.
Zgadza siê. Us³uga œwiadczona przez zarz¹dców
nieruchomoœci, administracje, spó³dzielnie jest
œwiadczona w godzinach pracy. Po po³udniu mo¿emy
jedynie zg³osiæ powa¿n¹ awariê do tak zwanej brygady
awaryjnej, nagraæ siê na sekretarkê automatyczn¹ lub
na drugi dzieñ zg³osiæ, np. dan¹ szkodê do
administracji. Projekt obs³ugi mieszkañców przez 24h
przedstawiliœmy na wszystkich zebraniach listopadowych. Otrzymujemy od lokatorów stosowne uwagi
i propozycje rozwi¹zañ. Pracujemy obecnie nad jego
poprawieniem tak, aby w kwietniu, na spotkaniach
z mieszkañcami, podejmowaæ ju¿ ostateczne decyzje.
Wówczas bêdziemy wspólnie ten projekt dopracowywaæ i omawiaæ w sposób bardzo szczegó³owy.
Czy mo¿e pan w krótkim zarysie omówiæ ten
projekt. Czy wiemy jak siê nazywa, co bêdzie
z niego wynika³o?
Nazwy jeszcze nie mamy, ale w skrócie na roboczo
nazywamy to „centrum dyspozytorskie” lub „centrum
administracyjne”. Chcemy, aby centrum funkcjonoc.d. na stronie 3
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wa³o i obs³ugiwa³o naszych lokatorów 24 godziny na
dobê przez 7 dni w tygodniu. Wykorzystuj¹c do tego
³¹cza telekomunikacyjne, Internet LTE.
W jaki sposób, czy te¿, w jakim zakresie centrum
bêdzie obs³ugiwa³o naszych lokatorów?
Zaznaczam, ¿e to jest koncepcja projektu, która jest
na etapie uzyskiwania wniosków i opinii od lokatorów.
Na podstawie wniosków, bêd¹ mog³y byæ uzgadniane
zadania i zakresy czynnoœci centrum, jaki bêdzie
budowany schemat organizacyjny i w jakim czasie
bêd¹ mog³y byæ realizowane wdro¿enia systemu.
Wstêpny zakres centrum, podzielony jest na trzy
podstawowe dzia³ania obejmuj¹ce: nowoczesn¹ i profesjonaln¹ obs³ugê lokatora przez 24 godz., poprawê
bezpieczeñstwa na naszych nieruchomoœciach
wewn¹trz i na zewn¹trz budynków, a tak¿e zabezpieczenie taniego dostêpu do Internetu LTE. Myœlê, ¿e
o szczegó³ach tego projektu bêdziemy informowaæ
naszych lokatorów po nowym roku.
Co w roku 2017? Jakie zadania sobie stawiacie?
Po pierwsze, zgodnie z wnioskami i naszym
zobowi¹zaniem w pierwszym kwartale na ca³ych
zasobach chcemy wprowadziæ radiowy odczyt

pomiarów wodomierzy. Sposób zbierania danych tak
zwany „inkasencki” bêdzie polega³ na tym, ¿e
pracownik Spó³dzielni wyposa¿ony w przenoœny
komputer (PDA) z modemem radiowym, bêdzie
przemieszcza³ siê pomiêdzy kolejnymi nieruchomoœciami. Odczyt nie wymaga obecnoœci w³aœciciela
mieszkania, gdy¿ prowadzony jest na zewn¹trz
pomieszczeñ mieszkalnych. Chcemy prace zakoñczyæ
jeszcze w pierwszym kwartale. O szczegó³ach tego
projektu informowaliœmy mieszkañców w ostatnich
miesi¹cach, m.in. w listopadowym numerze biuletynu
„Nasze Mieszkanie”. Chcemy równie¿ poprawiæ i znacz¹co zmodyfikowaæ system informatyczny, aby
wspomaga³ pracê naszych pracowników. Bêdziemy
zgodnie z za³o¿eniami poprawiaæ jakoœæ obs³ugi
lokatorów. Nastawiamy siê na dalsz¹ œcis³¹ wspó³pracê
z mieszkañcami. Wyzwañ jest wiele. Pragniemy z sukcesami i radoœci¹ pracowaæ w nowym roku.
Tego ¿yczê Zarz¹dowi i pracownikom
SM „JAS-MOS”. Dziêkujê za rozmowê.
Rozmowê z Prezesem Zarz¹du SM „JAS-MOS”
Piotrem Szered¹ przeprowadzi³ A.A.

PRZEGL¥DY INSTALACJI GAZOWEJ W 2017R.
Urz¹dzenia gazowe (np. gazowe podgrzewacze
wody stosowane z ³azienkach) w wyniku spalania gazu
emituj¹ spaliny. Poprawny proces spalania gazu nie
powinien emitowaæ szkodliwego tlenku wêgla (CO czadu), ewentualnie emitowaæ œladowe jego iloœci.
Bywa jednak tak, ¿e proces spalania jest zak³ócony
poprzez niesprawne urz¹dzenie. Stê¿enie tlenku wêgla
w spalinach mo¿e wtedy wzrosn¹æ do niebezpiecznych dla zdrowia lub ¿ycia poziomu. W niektórych okolicznoœciach czêsto prowadzi to do
nieszczêœliwych wypadków, tzw. zaczadzenia.
Dlatego nale¿y pamiêtaæ o zapewnieniu dop³ywu
powietrza do pomieszczenia, w którym znajduje siê
urz¹dzenie gazowe (otwory w dolnej czêœci drzwi
o sumarycznej powierzchni min. 220 cm2), utrzymaniu
dro¿noœci kratek wentylacyjnych oraz okresowym
(raz w roku) przegl¹dzie i konserwacji urz¹dzeñ
gazowych.
Informujemy, ¿e w 2017 r. podczas przeprowadzania przez pracowników Spó³dzielni przegl¹dów
instalacji gazowej zostanie przeprowadzone badanie
prawid³owoœci procesu spalania gazowych podgrzewaczy wody (tzw. piecyków gazowych). Badanie to
ma na celu zwróciæ uwagê u¿ytkowników piecyków
gazowych na potrzebê wykonywania ich konserwacji,
poniewa¿ zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
„zajmuje siê” tym urz¹dzeniem dopiero w przypadku,

gdy coœ przestaje funkcjonowaæ. Osoba przeprowadzaj¹ca przegl¹d w razie wykrycia nieprawid³owoœci
jest zobowi¹zana odci¹æ dop³yw gazu do urz¹dzenia
oraz protokolarnie poinformowaæ lokatora o zakazie
jego u¿ytkowania do czasu wykonania naprawy.

KOSZTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W OKRESIE ROZLICZENIOWYM 2014/2015

W zwi¹zku z powy¿szym przypominamy mieszkañcom o koniecznoœci bie¿¹cej konserwacji tzw.
piecyków gazowych, ich u¿ytkowania zgodnie
z instrukcj¹ obs³ugi oraz wykonywania zaleceñ
wynik³ych zarówno z przegl¹du kominiarskiego jak
i instalacji gazowej bez zbêdnej zw³oki.
JAS-MOS
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju
przy ul. S³onecznej 18A, og³asza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i zbycie odrêbnej w³asnoœci lokali mieszkalnych po³o¿onych przy:
- ul. Wiejska 19d/5, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-3, pow. u¿ytkowa 37,91m2,
cena wywo³awcza 51 200z³, wadium 5 120z³,
- ul. Pomorska 67/14, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-2, pow. u¿ytkowa 25,94m2,
cena wywo³awcza 44 900z³, wadium 4 490z³,
w lokalu zameldowana jest 1 osoba, w stosunku do której prowadzone jest postêpowanie o wymeldowanie,
- ul. Morcinka 7/2, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-2, pow. u¿ytkowa 35,51m2,
cena wywo³awcza 48 900z³, wadium 4 890z³,
w lokalu zameldowana jest 1 osoba, w stosunku do której prowadzone jest postêpowanie o wymeldowanie,
- ul. Moniuszki 8/5, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-2, pow. u¿ytkowa 35,40m2,
cena wywo³awcza 51 000z³, wadium 5 100z³,
- ul. Górnicza 38/29, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-2, pow. u¿ytkowa 35,90m2,
cena wywo³awcza 59 700z³, wadium 5 970z³,
- ul. Zielona 25/36, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-3, pow. u¿ytkowa 48,92m2,
cena wywo³awcza 83 400z³, wadium 8 340z³,
w lokalu zameldowana jest 1 osoba, w stosunku do której prowadzone jest postêpowanie o wymeldowanie,
- ul. Pomorska 46/14, Jastrzêbie-Zdrój, kat. M-2, pow. u¿ytkowa 25,94m2,
cena wywo³awcza 41 500z³, wadium 4 150z³,
w lokalu zameldowanych jest 6 osób, w stosunku do których prowadzone jest postêpowanie o
wymeldowanie.
Wystawione do przetargu mieszkania mo¿na ogl¹daæ w dniach 12 i 13 grudnia 2016r., po wczeœniejszym
zg³oszeniu siê w administracji osiedla przy:
- ul. Staszica 8 w Jastrzêbiu-Zdroju tel. 324761255 (ul. Wiejska, Morcinka, Moniuszki, Górnicza),
- ul. Kaszubska 3 w Jastrzêbiu-Zdroju tel. 324730169 (ul. Pomorska),
- ul. Zielona 5 w Jastrzêbiu-Zdroju tel. 324718170 ( ul. Zielona).
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu 16.12.2016r., o godzinie 1300.
Dowód wp³aty wadium nale¿y przed³o¿yæ w Spó³dzielni najpóŸniej dnia 15.12.2016r.,do godziny 1400.
Minimalne post¹pienie wynosi 500,00z³. Do przetargu dopuszczeni zostan¹ oferenci, którzy zapoznaj¹ siê
z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrêbnej w³asnoœci …” obowi¹zuj¹cym w Spó³dzielni, co potwierdz¹
podpisem na oœwiadczeniu, a nastêpnie wp³ac¹ wymagane wadium. Wadium osoby wygrywaj¹cej zostanie
zaliczone na poczet ceny mieszkania, a pozosta³ym osobom zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer konta
bankowego. Og³aszaj¹cy przetarg zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
Osoba wygrywaj¹ca przetarg zobowi¹zana jest do: wp³aty wpisowego i udzia³u do Spó³dzielni, poniesienia
kosztów og³oszenia przetargu, sporz¹dzenia operatu szacunkowego okreœlaj¹cego wartoœæ rynkow¹ lokalu,
sporz¹dzenia aktu notarialnego, za³o¿enia i wpisu do ksiêgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i zbycia odrêbnej w³asnoœci lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej
wskazanej przez Spó³dzielniê.
Dodatkowych informacji udziela komórka cz³onkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 2 lub
telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
JAS-MOS
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SPOTKANIA W SPRAWIE
PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH NA 2017 ROK
W dniach 14-23 listopada 2016 r. zorganizowano
spotkania z mieszkañcami w sprawie planowanych
prac remontowych na 2017 r. na poszczególnych
nieruchomoœciach naszych zasobów mieszkaniowych.
Celem tych spotkañ by³o poznanie opinii oraz
wys³uchanie ewentualnych propozycji zmian w planie
remontów. Zebrania takie przeprowadzono na
wszystkich osiedlach naszych zasobów: os. Pionierów
(14.11.2016 r.), os. Arki Bo¿ka (15.11.2016 r.),
os. Zdrój (16.11.2016 r.), os. PrzyjaŸñ (17.11.2016 r.),
os. Z³ote £any (21.11.2016 r.) oraz Wodzis³aw Œl.
(23.11.2016 r.). Mieszkañcy, którzy przybyli na
przedmiotowe spotkania, zaakceptowali propozycje
remontowe Spó³dzielni co do zakresu proponowanych
prac, zaproponowali kilka zmian w planie oraz podali

propozycje prac na kolejne lata. Opinie mieszkañców
zostan¹ wziête pod uwagê podczas budowy ostatecznej
wersji planu, który zostanie przed³o¿ony Radzie
Nadzorczej na grudniowym posiedzeniu w celu jego
zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu planu remontów,
mieszkañcy zostan¹ powiadomieni o zakresie
planowanych prac na ich nieruchomoœci w 2017 r. za
poœrednictwem informacji, któr¹ s³u¿by Spó³dzielni
wywiesz¹ w gablotach znajduj¹cych siê na klatkach
schodowych.
Spotkania remontowe niestety nie cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców - uczestniczy³o w nich tylko 65 osób, co stanowi niewielk¹ liczbê
w stosunku do 6536 mieszkañ zarz¹dzanych przez
nasz¹ Spó³dzielniê.

TO BY£ KOLEJNY DOBRY ROK REMONTOWY...
W 2016 r. Spó³dzielnia zrealizowa³a za³o¿enia planów remontowych. Poni¿ej przedstawiamy zdjêcia wybranych
remontów.

Docieplenie budynku przy ul. Kusociñskiego 5-23

Nowe kominy na budynku przy ul. Œl¹skiej 15

Odnowiona elewacja budynku
przy ul. Ofiar Faszyzmu 2-10

Wyremontowane schody obok budynku
przy ul. Pomorskiej 45-57
JAS-MOS
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INFORMACJA
Zarz¹d Spó³dzielni informuje cz³onków zamieszka³ych na Os. Z³ote £any w Jastrzêbiu-Zdroju,
¿e mo¿liwy jest jeszcze zakup dzia³ek pod budowê gara¿y.
Teren przeznaczony do zbycia pod zabudowê gara¿ow¹ znajduje siê na ul. Wiejskiej,
naprzeciwko budynku o numerze 17 D.
W³aœcicielem gruntu jest Skarb Pañstwa, a wieczystym u¿ytkownikiem Spó³dzielnia „JAS-MOS”.
Do zbycia pozosta³y cztery dzia³ki pod budowê szeœciu boksów gara¿owych ka¿da
oraz dwie dzia³ki pod budowê trzech boksów gara¿owych ka¿da.
Ze wspó³w³asnoœci¹ (wspó³u¿ytkowaniem wieczystym) dzia³ek znajduj¹cych siê bezpoœrednio
pod zabudowanymi gara¿ami wi¹zaæ siê bêdzie wspó³w³asnoœæ w wewnêtrznych drogach dojazdowych
do poszczególnych stanowisk gara¿owych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Spó³dzielni¹, ul. S³oneczna 18A,
pokój nr 1, tel. 32 47 626 wew. 34.

WOLNE LOKALE U¯YTKOWE
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzêbiu-Zdroju informuje,
¿e posiada do wynajêcia lokale u¿ytkowe przeznaczone na dzia³alnoœæ biurow¹,
us³ugow¹ lub handlow¹:
- Lokal przy ul. Pl. Zwyciêstwa 12 w Wodzis³awiu Œl., (zlokalizowany w piwnicy) o p .u. 7,36 m2,
- Lokal przy ul. 26 Marca 11 w Wodzis³awiu Œl., (zlokalizowany w piwnicy) o p .u. 11,00 m2,
- Lokal przy ul. 26 Marca 13 w Wodzis³awiu Œl., (zlokalizowany w piwnicy) o p .u. 6,00 m2,
- Lokal przy ul. Zielonej 33 w Jastrzêbiu-Zdroju, (parter budynku) o p. u. 22,86 m2,
- Lokal przy ul. Wieczorka 7 w Jastrzêbiu-Zdroju, o p. u. 81,96 m2, na który sk³ada siê
pow. u¿ytkowa lokalu 67,31 m2 oraz pow. piwnic 14,65 m2.
Bli¿sze informacje na temat wolnego lokalu mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. S³onecznej 18a (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzêbie-Zdrój, ul. S³oneczna 18A
tel/fax 32 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074;
e-mail sm@smjasmos.pl; www.smjasmos.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i cz³onków SM “JAS-MOS”
Sk³ad rady redakcyjnej :
Piotr Szereda, Andrzej Baran, Janina Szymañska, Barbara Olszok.
Za treœæ og³oszeñ reklamowych oraz materia³ów sponsorowanych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci.
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