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Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Pragniemy podziękować Państwu za liczny udział w sześciu częściach Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 21, 23, 27, 29, listopada i 5, 7 grudnia 2017 roku na 

Waszych osiedlach.  Zainteresowanie tym Walnym Zgromadzeniem przerosło nasze oczekiwania. Dlatego z wielką przyjemnością było móc wysłuchać interesujących 

wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusji tak potrzebnej w naszym życiu spółdzielczym. Wielką satysfakcją było również obserwowanie Państwa zainteresowania naszymi 

codziennymi problemami przedstawianymi przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte przez Państwa w czasie 

Walnego Zgromadzenia okażą się cenne oraz pożyteczne dla Państwa, a Wasze uwagi są kontynuacją współpracy Rady Nadzorczej oraz Zarządu z członkami Spółdzielni. 

Wyrażamy także wielkie podziękowanie za pozytywną ocenę pracy całego Zarządu oraz pozytywną weryfikację dwuletniej pracy Prezesa Zarządu Piotra Szeredy.  

Słowa podziękowania, kierujemy także do członków Komisji Statutowej za skuteczne i sprawne przygotowanie propozycji zmian w zapisach naszego statutu, które zostały 

przyjęte przez naszych Członków na Walnym Zgromadzeniu. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Piotr Szereda – Prezes Zarządu

Andrzej Baran – Wiceprezes ds. technicznych

Janina Szymańska – Wiceprezes ds. ekonomicznych, Główny Księgowy
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 Warto pokreślić, że SM „JAS-MOS” jest 
pierwszą spółdzielnią mieszkaniową w Ślą-
skim Związku Rewizyjnym, która  na Walnym 
Zgromadzaniu w bieżącym roku dokonała 
zmian w zapisach statutowych w związku ze 
zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych. W Spółdzielni „JAS-MOS”, wskutek 
zmian ustawowych liczba członków wzrosła 
z 4 800 do 7 400 osób. To skutek zmian wpro-
wadzonych 20 lipca 2017 roku, gdy Sejm RP 
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo 
spółdzielcze. Ustawa została podpisana 
przez Prezydenta RP 3 sierpnia 2017 roku 
z mocą obowiązywania od 9 września 2017 
roku. 
 
 We wrześniu i październiku b.r., zgodnie 
z wolą Członków majowego Walnego Zgro-
madzenia, została powołana Komisja Statu-
towa, w skład której weszli: członkowie Rady 
Nadzorczej: Sułkowski Bartłomiej, Bugusz-

Wiśniewska Janina, Kachnic Ewa, Kordela 
Krzysztof, Bylak-Pyra Agnieszka, Latoch Wie-
sław, Członkowie Spółdzielni: Sobierański 
Piotr, Błaszczyk-Samsel Kinga, Kalisz Łucja, 
Dąbkiewicz Grażyna, Kupczak Franciszek, Do-
lata Paweł oraz członkowie Zarządu Szereda 
Piotr i Baran Andrzej. Komisja statutowa wraz 
z biurem organizacyjno-prawnym przygoto-
wała projekty zmian statutowych wynikają-
cych ze zmiany prawa, ale także podjęła się 
przygotowania projektów zmian w statucie 
zaproponowanych przez Członków Spół-
dzielni oraz Zarząd. Projekty zmian zostały 
przedstawione na sześciu częściach Walnego 
Zgromadzenia i zostały przyjęte przez Człon-
ków. 

 Zmiany te dotyczą ustalenia zapisów pa-
ragrafów:

ź   3 i 50 statutu - sprzątanie klatek schodo-
wych tak zwane „powyżej parteru” będzie 
odbywać się na zasadzie usług dodatkowych 

i takie usługi będą rozliczane w naliczanych 
opłatach w oparciu o jednostkę rozliczeniową 
1 lokal,

ź  58 statutu - tajne głosowanie w sprawie 
udzielania absolutorium członkom Zarządu na 
Walnym Zgromadzeniu,

ź  53 statutu - członek zgłaszający w trybie 
ustawowym projekt uchwały lub wniosek 
o zamieszczenie w porządku obrad jakieś spra-
wy będzie mógł uczestniczyć w każdej części 
Walnego Zgromadzenia w celu uzasadnienia 
złożonego wniosku, 

ź   58 ust. 3 statutu - zasada kwalifikowanej 
większości 2/3 oddanych głosów w trakcie 
uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej 
przez Walne Zgromadzenie, 

ź  60 statutu – możliwość wyboru tylko 
dwóch członków Prezydium (przewodniczący 
i sekretarz) na poszczególnych częściach Wal-

nego Zgromadzenia oraz zmiana zapisów 
uniemożliwiająca zmianę kolejności porządku 
obrad na poszczególnych częściach.

 I na zakończenie kolejna dobra wiado-
mość dla Członków naszej Spółdzielni. Pod ko-
niec listopada b.r. zakończona została lustra-
cja Spółdzielni za okres 2014 – 2016. Wynik 
przeprowadzonej lustracji w Spółdzielni Mie-
szkaniowej „JAS-MOS” jest pozytywny. Lu-
stracja spółdzielcza jest zorganizowaną formą 
kontroli działalności Spółdzielni przez lustra-
tora, który działa w imieniu i na rzecz intere-
sów członków. Pozytywna opinia lustracyjna 
jest wynikiem bardzo dobrej pracy zespołowej 
wszystkich pracowników naszej Spółdzielni 
oraz Rady Nadzorczej i Zarządu.

 Gratulujemy Prezesowi Spółdzielni Mie-
szkaniowej „JAS-MOS” Piotrowi Szereda, że 
pozytywnie przeszedł weryfikację wewnę-
trzną (Walne Zgromadzenie) oraz zewnętrzną 
(Biegły Rewident i Lustrator).  

Pozytywna weryfikacja Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
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Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

Walne Zgromadzenie – statystyka

Konflikt kompetencyjny w naszej Spółdzielni został zażegnany. Członkowie na Walnym Zgromadzeniu (6 części) jasno określili, że 

Prezesem ma być nadal Piotr Szereda. Tylko 36 procent Członków chciało odwołać Prezesa. Natomiast niespodziewaną porażkę 

poniósł członek Rady Nadzorczej (były jej przewodniczący) Sławomir Filipowicz, bo aż 76,6% Członków było za jego odwołaniem. 

To, że sami członkowie Spółdzielni mogli podjąć te decyzje jest rzadko spotykaną praktyką w spółdzielczości mieszkaniowej. 

Ale patrząc co dzieje się w niektórych spółdzielniach to dobry przykład korzystania z praw członków. 13 grudnia 2017 roku 

Kolegium Walnego Zgromadzenia zatwierdziło wyniki Walnego Zgromadzenia. 

 Po raz pierwszy na Walne Zgromadzenie przybyła zdecydowanie większa liczba Członków 
niż w latach poprzednich. W tabeli obok przedstawiamy frekwencję w porównaniu do wiosenne-
go Walnego Zgromadzenia.

 Pierwszy raz w obradach Walnego Zgromadzenia udział wzięli Pełnomocnicy (zgodnie z no-
welizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r.). Łącznie 76 Członków, 
nie mogąc wziąć udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, upoważniło inne osoby do udziału 
w Walnym i głosowaniu w ich imieniu.

W trakcie obrad podjętych zostało osiem uchwał: 
ź  jedna w sprawie nieodwołania Prezesa Zarządu,
ź  jedna w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
ź  pięć uchwał w sprawie ustalenia zapisów poszczególnych paragrafów statutu,
ź  jedna w sprawie zmiany całej treści statutu w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

Lp. Nazwa Części 
WZ

Ilość członków 
uprawnionych

(na dzień zebrania)

Obecnych 
na zebraniu

Frekwencja
% udział

2017 II/2017 2017 II/2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  Os. Arki Bożka

  Os. Pionierów

  Os. Zdrój 

  Os. Złote Łany

  Os. Przyjaźń

  Wodzisław Śl.

  RAZEM

2210

2314

1366

377

551

573

7 391

34

17

31

6

9

12

109

131 

103 

69 

23 

44 

21 

391 

2,40

1,11

3,44

1,63

4,11

3,47

2,28

5,93

4,45

5,05

6,10

7,98

3,66

5,29
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Plan remontów
na rok 2018
 W grudniu 2017 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS” zatwierdzi Plan remontów nieruchomości na rok 2018. 

Zakres remontów zasobów mieszkaniowych zaspakaja najpilniejsze 

potrzeby remontowe poszczególnych nieruchomości. W czasie jego 

tworzenia wzięto pod uwagę wnioski oraz uwagi lokatorów zgłaszane 

podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w częściach na po-

szczególnych osiedlach w listopadzie i grudniu 2017 r. 

 

 Plan przewiduje wykonanie prac remontowych w kwocie około

5,2 mln zł.  Znaczną część wydatków przewidziano na:

ź docieplenia przegród (3 bud.);

ź remonty dźwigów osobowych (7 szt.);

ź remonty instalacji elektrycznych (13 bud.) – wymiany 

wewnętrznych linii zasilania, wymiany oświetlenia 

klatek schodowych na oświetlenia LED 

z czujnikami ruchu i czujnikami zmierzchowymi;

ź remonty instalacji gazowych (5 bud.);

ź roboty brukarskie (ok. 1515 m²);

ź remonty instalacji domofonowej (42 kl.);

ź roboty dekarskie (ok. 930 m²);

ź malowanie klatek schodowych (16 kl.);

ź remonty instalacji odgromowych ( 5 bud.).

 Poza wyżej wymienionymi, przewiduje się również inne roboty, ta-

kie jak: remonty płyt balkonowych, montaż zadaszeń balkonów, re-

monty schodów, instalacji wod.-kan.,itp. 

 Zakres robót remontowych przewidzianych do wykonania w 2018 

roku na poszczególnych budynkach zostanie wywieszony w naszych 

gablotach na klatkach schodowych.

 Informujemy, że prace remontowe na poszczególnych nieruchomo-

ściach są finansowane ze zgromadzonych na nich środków finanso-

wych na funduszu remontowym nieruchomości. W związku z powyż-

szym, w przypadku konieczności wykonania wysokobudżetowych 

robót, w szczególności na małych nieruchomościach, prace realizowa-

ne są po zgromadzeniu odpowiedniej ilości środków na ich sfinanso-

wanie.  

 Oprócz prac przewidzianych w planie remontów Spółdzielnia 

rozpocznie wiosną 2018 r. docieplenie budynku przy ul. Poprzecznej 

8-12 oraz planuje w latach 2018 - 2019 rozpoczęcie kompleksowych 

prac dociepleniowych w budynkach, w których mieszkańcy po prze-

prowadzeniu ankietowania wyrazili chęć przeprowadzenia tego typu 

robót. Są to budynki przy ul. Zielonej 4-22, ul. Zielonej 44-62, ul. Gór-

niczej 40 oraz ul. Kopernika 6-8 i ul. Kopernika 10-12 w Jastrzębiu-

Zdroju. Powyższe termomodernizacje Spółdzielnia zamierza przepro-

wadzić przy wsparciu funduszy zewnętrznych, tj. niskooprocento-

wanego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który po połowie jego spłaty, mo-

że zostać częściowo umorzony.

Wybrane efekty prac dociepleniowych w 2017 roku
(Zdjęcia przed dociepleniem i po dociepleniu)

Docieplenie elewacji frontowej budynku przy ul. Wrzosowej 1-19

Docieplenie elewacji balkonowej budynku przy ul. Wrzosowej 1-19

Docieplenie budynku przy ul. Konopnickiej 8

Docieplenie budynku przy ul. Wyspiańskiego 1-7

Docieplenie i wymiana balustrad balkonowych w budynku przy ul. 26 Marca 118-128
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LUSTRACJA

Oświadczenie

 Zgodnie z art. 91 Ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo spółdzielcze 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 
z późn. zmianami) działalność każdej 
spółdzielni, raz na trzy lata, jest poddawa-
na pełnej lustracji pod względem legalno-
ści (zgodność z prawem), gospodarności 
(umiejętność dobrego, oszczędnego go-
spodarowania) i rzetelności (np. w zakre-
sie prowadzenia ksiąg rachunkowych).

 W bieżącym roku przeprowadzona 
została lustracja pełna z działalności 
Spółdzielni w okresie od 1 stycznia 2014 
do 31 grudnia 2016 r. 
 Lustrator wyznaczony przez Regio-
nalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach czynności 
lustracyjne przeprowadził w dniach od 18 
września do 11 października bieżącego 
roku.

 Szczegółowy zakres lustracji i pełny 
opis działalności Spółdzielni zawarty jest 
w Protokole lustracyjnym sporządzonym 
przez Lustratora. W wyniku przeprowa-
dzonego badania lustracyjnego nie stwier-
dzono żadnych uchybień co do legalności, 
rzetelności i gospodarności w działalności 
Spółdzielni w badanym okresie. 
 Wnioski sformułowane, w liście po-
lustracyjnym skierowanym do Spółdziel-

ni przez Regionalny Związek Rewizyjny 
Spółdzielczości Mieszkaniowej, dotyczą 
tylko kontynuacji działań prowadzonych 
już systematycznie przez Spółdzielnię.
 Poniżej publikujemy skan listu polu-
stracyjnego. Z całym protokołem z lustra-
cji członkowie mogą się zapoznać w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A 
lub na naszej stronie internetowej, po za-
logowaniu się do serwisu członkowskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju przeprasza Jacka Musialika za opublikowanie 

w numerze z września 2015 roku biuletynu „Nasze Mieszkanie”, w tekście wywiadu ze Sławomirem 

Filipowiczem, wypowiedzi zawierającej nieprawdziwe informacje o nadużywaniu przez Jacka Musialika 

kompetencji oraz akceptowaniu przez niego poświadczania nieprawdy,  nepotyzmu i kolesiostwa.
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Porządkowanie miejsc 
pod kontenery

 Obierając kierunek porządkowania 
miejsc pod kontenery na odpady stałe 
oraz segregację i składowanie odpadów 
wielkogabarytowych w latach 2016 
i 2017 nasza Spółdzielnia zakupiła i za-
montowała 10 zadaszonych wiat śmietni-
kowych wraz z oświetleniem i elektro-
nicznym dostępem dla mieszkańców da-
nej nieruchomości. Celem montażu wiat 
jest porządkowanie otoczenia naszych 
zasobów pod względem estetycznym 
oraz bezpieczeństwa. Nowe wiaty zabez-

pieczają kontenery przed samoistnym 
przemieszczaniem się podczas wiatru je-
dnocześnie ograniczają dostęp osób spo-
za danej nieruchomości (podrzucanie 
śmieci lub „grzebania” w odpadach). 
Zwiększa to znacznie estetykę otoczenia 
na nieruchomości. W związku z coraz to 
większym pozytywnym odbiorem przez 
naszych mieszkańców powyższych dzia-
łań, na rok 2018 w funduszu finansowo 
– gospodarczym zaplanowano montaż 
kolejnych 17 wiat.

Książeczki opłat
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS” kierując się oszczędnościami 
oraz praktycznym wykorzystaniem ksią-
żeczek opłat czynszowych, które w głów-
nej mierze lądowały w koszu na śmieci, 
podjął decyzję o zaprzestaniu wydruku 
książeczek począwszy od 2018 roku, 
o czym informowaliśmy w poprzednim 
biuletynie. 
 Dla osób, które w terminie do 30 li-
stopada 2017 r. wyraziły chęć wnoszenia 
opłat za pośrednictwem książeczek, Spół-

dzielnia dokonała już wydruku. W sumie 
2000 lokatorów nadal chce wnosić opłaty 
za posiadany lokal za pośrednictwem 
książeczki. Wychodząc naprzeciw lokato-
rom, którzy jeszcze nie zgłosili chęci wno-
szenia opłat za pośrednictwem książe-
czki, a chcieli by to zrobić Zarząd wyzna-
czył dodatkowy termin zgłoszenia tego 
faktu. Osoby te proszone są o pozosta-
wienie takiej informacji w Siedzibie Spół-
dzielni lub administracji osiedlowej do 
15 stycznia 2018 r.

Mural na budynku 
przy ulicy 
Harcerskiej 1-3

 Za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS”, przy pełnej aprobacie Loka-
torów, Klub Kibica GKS Jastrzębie wyko-
nał mural na budynku. W ten sposób za-
malowane zostały wulgarne napisy.

Powstały freski na ścianach klatki schodowej
 Kolejna super inicjatywa, tym razem 
artystyczna, realizowana na ścianach 
w jednej z klatek schodowych na naszych 
zasobach dzięki uczniom i nauczycielce 
ze SP nr 16 im. prof. Ranoszka.
 Wskutek nakazu Straży Pożarnej mu-
siały zostać usunięte ze ścian (części 

wspólnej nieruchomości) materiały ła-
twopalne. W tym przypadku były to wi-
szące na ścianach obrazki, plakaty, itp. 
Starsi lokatorzy, którzy w ten sposób 
upiększali sobie ciemną klatkę schodową 
(bez okien) mieli pretensje i żal do fun-
kcjonariuszy Straży Pożarnej oraz Spół-

dzielni Mieszkaniowej o to, że co roku po 
przeglądzie p.poż musieli usuwać swoje 
ozdoby ze ścian.  Sytuacja powtarzała się 
okresowo przy każdej kontroli. Prezes 
Spółdzielni pozytywnie zareagował na 
pomysł p. Janiny Bogusz-Wiśniewskiej 
(Zastępcy Przewodniczącego Rady Nad-

zorczej) i w uzgodnieniu z lokatorami zna-
leziono wyjście. Wiszące obrazki, plakaty 
zastąpiono malowanymi na ścianach fre-
skami spełniającymi wymogi p.poż.  Dzię-
ki pracy uczniów, wykonanej pod opieką 
p. Janiny Bogusz-Wiśniewskiej, lokatorzy 
są zadowoleni.



6 www.smjasmos.pl

DODATEK MIESZKANIOWY
 Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci 

dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy 

składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta.  

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy 

należy spełniać jednocześnie 3 warunki:

 1.Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najemcy, podna-

jemcy, członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na pod-

stawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osoby zamieszku-

jące w lokalach stanowiących ich własność, właściciele lokali mieszkal-

nych, osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekują-

ce na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny).

 2.Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać okre-

ślonych norm powierzchni w zależności od ilości zamieszkałych w lokalu 

osób.

 3.Należy spełniać następujące kryteria dochodowe:

Średni miesięczny dochód obliczony z pełnych trzech ostatnich miesię-

cy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mie-

szkaniowego nie może przekraczać  na osobę 1250 zł oraz 1750 zł dla 

gospodarstw jednoosobowych.

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 

uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu.

 Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do 

regularnego dopłacania różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodat-

ku, a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat powoduje utratę dodatku 

mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po upływie ter-

minu, na jaki został przyznany.

 Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych mo-

żna uzyskać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta 

w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32/4785100. Mieszkańcy Wodzisławia Ślą-

skiego informacje na temat dodatków mogą uzyskać w Miejskim Ośrod-

ku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Daszyńskiego 3, 

tel. 32/4553557; 32/4556200. 

Ilość osób w gospod.
domowym

Maksymalna pow.
mieszkania

Maksymalny dochód 
gospod. domowego

1 osoba 45,50 m² 1 750,00 zł/miesiąc

2 osoby 52,00 m² 2 500,00 zł/miesiąc

3 osoby 58,50 m² 3 750,00 zł/miesiąc

4 osoby 71,50 m² 5 000,00 zł/miesiąc

5 osób 84,50 m² 6 250,00 zł/miesiąc

6 osób 91,00 m² 7 500,00 zł /miesiąc

Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

Cennik ogłoszeń:
1. Reklama firm

Cała 
strona
265x360 mm

1 100 zł netto

1/2 
strony
265x180 mm

600 zł netto

www.smjasmos.pl

1/4 
strony
130x180 mm

300zł netto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

1/8 
strony
130x90 mm

120 zł netto

Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

M
KWIECIEŃ 2017
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

650 zł netto

 2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 500,00 zł ne�o za ½ strony;

 3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące zamian 

     lub sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

 4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży” – 50,00 zł ne�o,

 5. Instytucje charytatywne, Zarządy osiedli, itp.  – bezpłatnie przy formacie do ¼ strony

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 

z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 1, tel. 32 47  626 36 wew. 34.



Światłowodowy 
internet dla 
mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju

 Orange Polska zbuduje w Ja-
strzębiu-Zdroju sieć szybkiego 
światłowodowego internetu. 
W ciągu dwóch najbliższych lat, 
do końca 2019 roku w jej zasię-
gu znajdzie się ponad 19 tysięcy 
gospodarstw domowych i firm. 
Operator zamierza przeznaczyć 
na ten cel ponad 12 milionów zł.  
Światłowód dotrze także do 
mieszkańców naszej spółdzielni. 

 W listopadzie podpisano spe-
cjalne porozumienie o współpracy 
pomiędzy Orange Polska a wła-
dzami Jastrzębia – Zdroju, które 
ma na celu zapewnienie sprawnej 
realizacji inwestycji w mieście. 
Dzięki niemu roboty techniczne 
będę mogły być wykonane w kró-
tkim czasie, w sposób jak najbar-
dziej przyjazny dla mieszkańców.

 Pierwsze mieszkania i biura 
w mieście będą podłączone do 
superszybkiego internetu o prę-
dkości 100, 300 lub 600 Mb/s  
już w grudniu tego roku.

 Dobra wiadomość jest taka, że 
do końca 2018 r. w zasięgu znaj-
dzie się ponad 12 tys. gospo-
darstw domowych i będą to za-
równo domy wielorodzinne jak i je-
dnorodzinne. Inwestycja w całości 
będzie sfinansowana z funduszy 
własnych Orange Polska. 

 Porozumienie Orange i władz 
Jastrzębia–Zdroju to kolejny przy-
kład dobrej współpracy pomiędzy 
operatorem a samorządem lokal-
nym w zakresie rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego i zwię-
kszenia dostępności infrastruktu-
ry światłowodowej. Inwestycja ta 
to element realizowanego przez 
Orange Polska programu inwe-
stycji światłowodowych, jednego 
z najbardziej ambitnych progra-
mów inwestycyjnych w historii fir-
my. Już teraz z superszybkiego in-
ternetu Orange korzysta ponad 
176 tys. użytkowników. Sieć świa-
tłowodowa operatora jest dostę-
pna dla ponad 2,2 mln gospo-
darstw domowych w całym kraju. 

Zainteresowanych ofertą superszybkiego internetu, 
którą można zamówić z telewizją Orange 
zapraszamy do salonów sprzedaży:

Jastrzębie-Zdrój
al. Piłsudskiego 2a, CH „Domus”,  tel. 502 032 936
ul. Harcerska 2a, „Pasaż 24H”, tel. 510 197 302
ul. Podhalańska 26, CH „Carrefour”, tel. 502 126 707
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Zapraszamy serdecznie!

Smartfon dostępny za 1 zł przy zawarciu umowy i aktywacji pakietu usług Orange Love: Internet domowy, 
TV, Abonament domowy i Abonament komórkowy lub Internet 4G, TV, Abonament komórkowy, na 24 mies., 
do wyczerpania zapasów. Dotyczy tylko nowych Klientów internetu domowego. 
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