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wydanie jubileuszowe

XX LAT SM „JAS-MOS”

JUBILEUSZ 20-LECIA
 SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ ,‚JAS-MOS’’

W roku obchodów 200-lecia spó³dzielczoœci ochrona mieszkañ przed wyprzeda¿¹, jak równie¿ 
polskiej, nad którym honorowy patronat obj¹³  stworzenie szansy pracownikom na otrzymanie 
Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spó³dzielnia mieszkañ oraz umo¿liwienie ich wykupu przez 
Mieszkaniowa „JAS-MOS” obchodzi jubileusz  pracowników JSW S.A. po cenach preferencyjnych.
20-lecia samodzielnej dzia³alnoœci. Wykorzystuj¹c ustawê z dnia 12 paŸdziernika 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” powsta³a 1994 roku o zasadach przekazywania budynków 
z inicjatywy zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych    m ie szkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe 
w Kopalni Wêgla Kamiennego „Jas-Mos”.  W³aœci- (Dz. U. z 1994 r., Nr 119, poz. 567) organi-          
cielem bloków i nieruchomoœci by³a w ówczesnym zacje zwi¹zkowe: NSZZ „Solidarnoœæ”, NSZZ 
czasie Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A., która „Solidarnoœæ 80”, ZZG w Polsce, ZZ „KADRA,  
zosta³a utworzona 1 kwietnia 1993r. na bazie czêœci ZZ „Kontra” ,  ZZPZPM „Przeróbka” ,                  
Rybnicko-Jastrzêbskiego Gwarectwa Wêglowego ZZ Ratowników, ZZMW w Polsce stworzy³y grupê 
jako jedna z siedmiu dzia³aj¹cych wówczas spó³ek inicjatywn¹, która mia³a za zadanie powo³aæ        
wêglowych. Lata dziewiêædziesi¹te w Polsce to czas do ¿ycia Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ i przej¹æ 
wielkich przemian spo³eczno-gospodarczych, to mieszkania zak³adowe. 
okres, w którym nadzieje zwi¹zane z gospodark¹ Dosz³o do wielu spotkañ, narad i negocjacji,          
wolnorynkow¹ spotyka³y siê z twardymi prawami w których udzia³ brali dzia³acze organizacji zwi¹zko-
kapitalizmu. Pozosta³oœæ po okresie socjalizmu,   w yc h , m iê d zy innymi: Andrzej Ciok, Henryk Kryza, 
w postaci opieki mieszkaniowej jak¹ stwarza³o W³adys³aw Burdyl, Tadeusz Gamrat, Piotr Szereda, 
górnictwo dla swoich pracowników, odchodzi³o do Jan Zorembik, S³awomir Filipowicz, Kazimierz 
lamusa. Wtedy to kierownictwo nowopowsta³ej spó³ki Herbut, Gra¿yna Margiel, Zbigniew Andryszczak.
górniczej rozpoczê³o proces likwidacji, sprzeda¿y     W  /w  dzia³ania w efekcie doprowadzi³y do 
i przekazywania maj¹tku nieprodukcyjnego. Na podpisania porozumienia, które w pocz¹tkowej fazie 
nowopowsta³ym rynku wolnorynkowym, pojawiali przybli¿y³o mo¿liwoœæ utworzenia samodzielnej spó³-
siê w kopalniach ludzie, którzy zg³aszali swoje chêci dzielni mieszkaniowej. Za³o¿ycielami Spó³dzielni 
przejêcia, czy te¿ wykupienia za niewielkie pieni¹dze, Mieszkaniowej „JAS-MOS” zosta³y wy¿ej wymie-
naszych zasobów mieszkaniowych. Dla Zarz¹du   nione organizacji zwi¹zkowe. Jako osoby prawne 
JSW S.A. dzia³alnoœæ mieszkaniowa okaza³a siê zbyt wytypowa³y i skierowa³y do pracy 14 pe³no-
kosztowna i skomplikowana, wiêc podjêto dzia³ania, mocników, którzy na bazie „Prawa spó³dzielczego”      
aby jak najszybciej wyzbyæ siê tak wielkiego, i wy¿ej wymienionej ustawy podjêli prawne kroki. 
kosztownego maj¹tku. 15 wrzeœnia 1995 roku za³o¿yciele uchwalili statut, 

Aby ochroniæ przed wyprzeda¿¹ lokatorów, który zosta³ z³o¿ony do S¹du Rejonowego w Kato-
pracowników  KWK „Jas-Mos” oraz pozosta³e osoby wicach. 30 listopada 1995 roku zosta³ zarejestrowany 
zamieszka³e wówczas w mieszkaniach zak³adowych samodzielny podmiot gospodarczy - Spó³dzielnia 
organizacje zwi¹zkowe podjê³y prace zwi¹zane   M ie sz ka n iow a  „ JAS-MOS”, który w tym czasie nie 
z przekszta³ceniem mieszkañ zak³adowych w spó³- posiada³ ¿adnego maj¹tku w postaci materialnej czy 
dzielniê mieszkaniow¹. Celem nadrzêdnym by³a finansowej. Ca³oœæ dzia³añ finansowana by³a z fun-
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duszy zwi¹zkowych, a w zwi¹zku z tym, ¿e jedynymi a tym bardziej Dyrekcje kopalñ, nie zajmowa³ siê tak 
cz³onkami SM „JAS-MOS” by³y organizacje wa¿nymi spo³ecznie sprawami jak sprawy mieszka-
zwi¹zkowe, to one wybra³y pierwszy sk³ad Rady niowe (eksploatacja, modernizacja i remonty). Dla 
Nadzorczej, a potem sk³ad Zarz¹du. Pierwsze nich, w owym czasie, najlepszym rozwi¹zaniem by³a 
zebrania Rady Nadzorczej odbywa³y siê na terenie sprzeda¿ bloków w celu uzyskania przychodu na 
KWK „Jas-Mos” w biurach zwi¹zkowych, tam te¿ dzia³alnoœæ wydobywcz¹. Zaœ mieszkañcy chcieli 
dopracowywano szczegó³y pozyskania mieszkañ zachowaæ swoje mieszkania i móc samodzielnie 
zak³adowych i tworzono podwaliny dzia³alnoœci decydowaæ o remontach bloków. To organizacje 
spó³dzielni. Pierwszym prezesem Zarz¹du zosta³ pan zwi¹zkowe zaszczepi³y inicjatywê powo³ania 
Stanis³aw Kowalski, a pierwszym przewodnicz¹cym spó³dzielni, która dawa³a mo¿liwoœæ decydowania     
Rady Nadzorczej - pani Gra¿yna Margiel. o  losach ca³ego maj¹tku mieszkaniowego, bloków 

Faktyczn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (w pe³nym oraz gruntów. Choæ do samego koñca œciera³y siê 
tego s³owa znaczeniu) polegaj¹c¹ ju¿ na dwie tezy: zapotrzebowanie ekonomiczne spó³ki 
zarz¹dzaniu budynkami, po przejêciu zasobów górniczej, a co za tym idzie zbycie budynków           
mieszkaniowych, Spó³dzielnia „JAS-MOS” za odp³atnoœci¹ oraz obrona interesów lokatorów       
podjê³a 20 lat temu, dok³adnie 1 sierpnia 1996r. i przekszta³cenie mieszkañ zak³adowych w spó³-
Spó³dzielnia maj¹c pe³ny sk³ad Rady Nadzorczej, dzielcze. Jak historia dowodzi dzia³acze zwi¹zkowi 
Zarz¹du oraz maj¹tek w³asny, mog³a podejmowaæ s³usznie post¹pili i wybrali jedyne s³uszne rozwi¹-
dzia³ania, przyjmowaæ w poczet cz³onków, przy- zanie. Utworzono  Spó³dzielniê Mieszkaniow¹  
dzielaæ lokale mieszkalne i u¿ytkowe oraz „JAS-MOS”. Nazwa pochodzi œciœle od ostatniego 
podpisywaæ umowy. w³aœciciela Kopalni Wêgla Kamiennego „Jas-Mos”, 

Wiele pracy poprzedzi³o to co najwa¿niejsze, czyli w której w tym momencie dochodzi³o do zmian 
sukcesywne przejmowanie zasobów mieszka- organizacyjnych w zwi¹zku z po³¹czeniem dwóch 
niowych wraz z przyjmowaniem wieczystego kopalñ KWK „Jastrzêbie” z KWK „Moszczenica”.  
u¿ytkowania gruntów. Wszystkie te czynnoœci Okres ten by³ organizacyjnie, prawnie i formalnie 
odbywa³y siê w biurach notarialnych, a sama bardzo skomplikowanym, ale dokonano odpowie-
spó³dzielnia by³a jeszcze przez okres dwóch lat na dnich uzgodnieñ. 
etapie organizacyjnym, a¿ do zakoñczenia pozys- Na siedzibê nowoutworzonej Spó³dzielni Miesz-
kania 100% zasobów lokalowych, przygotowania kaniowej wyznaczono barak (by³a górnicza sto³ówka 
wszelkich procedur, regulaminów, zasad dzia³ania     k opalni „Moszczenica”) przy ul. S³onecznej 18 A      
i doprowadzenia do pierwszego Zebrania Przedsta- w Jastrzêbiu-Zdroju, który zosta³ zaadaptowany na 
wicieli Cz³onków SM „JAS-MOS”. Z dniem cele biurowe (jest to siedziba Spó³dzielni do dnia 
01.08.1996r. Spó³dzielnia przejê³a na w³asnoœæ dzisiejszego).
zasoby mieszkaniowe na Os. A. Bo¿ka w iloœci        
14 budynków oraz 3 pawilony u¿ytkowe, od              
1 wrzeœnia 1996 r.  przejête zosta³o Os. Pionierów.     
Z dniem 01.01.1997r. Zarz¹d Spó³dzielni przej¹³ 
budynki z Wodzis³awia Œl¹skiego, natomiast od dnia 
30.04.1997r. przez Spó³dzielniê przejête zosta³y na 
mocy aktów notarialnych budynki na terenie           
Os. Zdrój, Os. PrzyjaŸñ, a od dnia 01.08.1997r. 
przejêtych zosta³o 11 budynków na Os. Z³ote £any, 
kolejne 3 budynki na tym osiedlu przejêto od dnia 
01.12.1997r. Ostatnie akty notarialne zosta³y spisane 
w 1998r. i dotyczy³y reszty budynków na Os. Zdrój.

Ten pierwszy etap tworzenia przez organizacje Pocz¹tki organizowania i uruchamiania Spó³-
zwi¹zkowe  SM „JAS-MOS” nie by³ ³atwym do dzielni napotka³y na szereg trudnoœci. Najwa-
przebrniêcia, poniewa¿ budowano nowy twór ¿niejszym problemem by³o ustalenie wraz z Jas-
gospodarczy od podstaw, bez ludzi i bez maj¹tku. trzêbsk¹ Spó³k¹ Wêglow¹ S.A. harmonogramu 
Oczekiwania mieszkañców by³y bardzo wielkie, przejmowania zasobów mieszkaniowych, w oparciu 
zw³aszcza gdy w ostatnich kilku latach, poprzedza- o ustawê z dnia 12.10.1994r. o zasadach przeka-
j¹cych powstanie naszej spó³dzielni, górnictwo zywania zak³adowych budynków mieszkalnych 
przechodzi³o restrukturyzacje i Zarz¹d JSW S.A.,     p rzez przedsiêbiorstwa pañstwowe. Wszystkie te 
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dzia³ania poprzedzone by³y stosownymi pisemnymi w nim wziê³o 268 cz³onków spó³dzielni, 8 cz³onków 
porozumieniami zawartymi pomiêdzy JSW S.A.,    R a dy Nadzorczej oraz pracownicy SM. Zebranie 
a za³o¿ycielami Spó³dzielni, a nastêpnie Spó³dzielni¹. prowadzi³ Piotr Szereda jako przewodnicz¹cy oraz 
Po uregulowaniu spraw gruntowych, na podstawie Franciszek Kupczak - wiceprzewodnicz¹cy,   sekre-
aktów notarialnych SM "JAS-MOS" rozpoczê³a tarzem zebrania by³ Józef Marzec, zaœ asesorem 
przejmowaæ na w³asnoœæ dotychczasowe zak³adowe Stanis³aw Soñta. Zarz¹d by³ reprezentowany przez 
zasoby mieszkaniowe. W tym celu powo³ano komisjê prezesa Stanis³awa Kowalskiego i cz³onka zarz¹du 
do przejêcia zasobów mieszkaniowych od JSW S.A. Piotr Sobierañskiego. Na to Nadzwyczajne Walne 
Do zadañ komisji nale¿a³o: przejêcie techniczne Zgromadzenie przysz³o o wiele wiêcej lokatorów    
budynków i infrastruktury towarzysz¹cej, przejêcie ni¿ samych cz³onków spó³dzielni uprawnionych       
terenów, placów zabaw, dróg dojazdowych, doku- do g³osownia. Pomimo fatalnych warunków, 
mentacji technicznej budynków, aktualnych kartotek (zw³aszcza nag³oœnienia), po uporaniu siê z proce-
KBW i spraw czynszowych, lokali u¿ytkowych oraz durami i po z³o¿eniu przez Radê Nadzorcz¹ 
przejêcie pracowników z Przedsiêbiorstwa Us³ug pierwszego sprawozdania, Nadzwyczajne Walne 
Socjalnych "PUS" i Przedsiêbiorstwa Produkcji, Zgromadzenie dokona³o wielu bardzo istotnych 
Handlu i Us³ug "Lokator", stosownie do zawartego zmian zapisów w statucie SM „JAS-MOS”,  które 
wczeœniej porozumienia. pozwoli³y na prawid³owe, zgodne z prawem 

W dniu 30 paŸdziernika 1997r., w hali sportowej spó³dzielczym, funkcjonowanie spó³dzielni. 
przy ul. Harcerskiej, odby³o siê pierwsze Nadzwy- Poni¿ej przedstawiamy sk³ady Zarz¹du i Rady 
czajne Walne Zgromadzenie SM „JAS-MOS”. Udzia³ Nadzorczej oraz skany pierwszych dokumentów. 

CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,JAS-MOS’’

RADA NADZORCZA
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,JAS-MOS’’
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Kowalski Stanis³aw - Prezes Zarz¹du - 15.09.1995 r. - 01.07.1999 r. 
Trzaskalik Izydor - Z-ca Prezesa - 15.09.1995 r. - 29.08.1997 r. 
Zorembik Jan - Cz³onek Zarz¹du - 15.09.1995 r. - 25.07.1997 r.
Werner Józef - Z-ca Prezesa - 29.08.1997 r. - 12.10.1998 r. 
Sobierañski Piotr - Cz³onek Zarz¹du - 29.08.1997 r. - 02.11.1998 r.     

- Z-ca Prezesa - 02.11.1998 r. - 26.02.2001 r.
Gembalczyk Stanis³aw - Cz³onek Zarz¹du - 02.11.1998 r. - 21.02.2000 r.

- Z-ca Prezesa - G³. Ksiêgowy - 21.02.2000 r. - 31.08.2002 r. 
Pluta Stefan - Prezes Zarz¹du - 02.07.1999 r. - 03.03.2003 r. 
Matyjas Zbigniew - Z-ca Prezesa ds. technicznych i eksploatacji - 26.03.2001 r. - 29.02.2008 r.
Biœta Renata - Z-ca Prezesa- G³. Ksiêgowy - 23.09.2002 r. – 31.05.2008 r.
Musialik Jacek - Prezes Zarz¹du - 01.04.2003 r. -  25.08.2015 r.
Andrzej Baran - Wiceprezes ds. technicznych - 01.04.2008 r. do nadal
Joanna Sobierañska - Wiceprezes ds. ekonomicznych, G³. Ksiêgowy - 01.07.2008 r. - 31.05.2016 r.
Piotr Szereda - Prezes Zarz¹du – 02.12.2015 r. do nadal
Janina Szymañska - Wiceprezes ds. ekonomicznych, G³. Ksiêgowy – 11. 07.2016 r. do nadal

1. Cz³onkowie Rady Nadzorczej I kadencji wybrani na Zebraniu Za³o¿ycielskim Spó³dzielni w 15.09.1995 r.:
    Burdyl W³adys³aw, Chmielewski Józef, Filipowicz S³awomir, Margiel Gra¿yna, Jaszek Krystyna,
    Kryza Henryk, Owsiñski Marian, Sufa Józef, Walêcki Józef. 

- Margiel Gra¿yna - Przewodnicz¹ca RN
- Chmielewski Józef 
- Fa³kowski Tomasz 
- Filipowicz S³awomir 
- Gamrat Tadeusz 

- Herbut S³awomir 
- Manikowski Krzysztof do 14.03.1997 r.
- Owsiñski Marian od 05.05.1997 r. 
- Morawski Janusz
- Pasztor Edward 

Cz³onkowie Rady Nadzorczej I kadencji wybrani w trakcie Zebrania cz³onków w dniu 04.03.1996 r.: 
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2. Cz³onkowie Rady Nadzorczej II kadencji wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 15.06.1998r.

3. Cz³onkowie Rady Nadzorczej III kadencji wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.06.2001 r.: 

4. Cz³onkowie Rady Nadzorczej IV kadencji wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 17.06.2005 r.: 

5. Cz³onkowie Rady Nadzorczej V kadencji wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27.05.2009 r.

6. Cz³onkowie Rady Nadzorczej VI kadencji wybrani przez Walne Zgromadzenie w dniu 21.05.; 23.05.;
    24.05.; 28.05.2012 r.  

7. Cz³onkowie Rady Nadzorczej VII kadencji wybrani przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.; 12.05.; 
    17.05.; 19.05.2015 r.

- Szczerek Andrzej - Przewodnicz¹cy RN

- Hnatkowski Emilian

- Kochan Józef

- Kupczak Franciszek

- Morawiec Janina

- Musialik Jacek

- Pluta Stefan do 02.07.1999 r.

- Migurska Irena od 19.06.2000 r.

- Rz¹¿ewski Jan

- Tylkowski Jerzy 

- Szczerek Andrzej - Przewodnicz¹cy RN

- Biernacki Ryszard

- Budziszewski Zbigniew

- Kupczak Franciszek

- Morawiec Janina

- Musialik Jacek do 31.03.2003 r. 

- Capek Pawe³ od 01.04.2003 r.

- Sobczyñski Leopold

- Sobierañski Piotr

- Tylkowski Jerzy 

- Pluta Stefan - Przewodnicz¹cy RN

- Biernacki Ryszard

- Budziszewski Zbigniew

- D¹bkiewicz Gra¿yna

- Jedynak Beata

- Kmita Józef

- Latoch Wies³aw

- Morawiec Janina

- Sobczyñski Leopold 

- Kmita Józef -  Przewodnicz¹cy RN
- Gawron Piotr
- Wach Gra¿yna
- Kolorz Jan do 29.03.2011 r.
- Œlaziñska Gra¿yna od 31.03.2011 r.
- Piróg Piotr

- D¹bkiewicz Gra¿yna do 28.02.2010 r.
- Marzec Józef od 01.03.2010 r.
- Antoszek Stanis³aw
- Kupczak Franciszek
- Makarewicz Olga

- Kupczak Franciszek - Przewodnicz¹cy RN

- Wach Gra¿yna

- Faryna Marcin

- Latoch Wies³aw

- Parzych Mieczys³aw do 27.05.2014 r.

- Œlaziñska Gra¿yna od 01.06.2014 r.

- Górski Marian

- D¹bkiewicz Gra¿yna

- Szereda Piotr

- Pencko S³awomir do 20.08.2014 r.

- Piróg Piotr od 20.08.2014 r.

- S³awomir Filipowicz - Przewodnicz¹cy RN 

- Szereda Piotr  do 24.11.2015 r.

- Krysman Grzegorz od 25.11.2015 r.

- Górski Marian do 30.10.2015 r.

- Faryna Marcin od 31.10.2015 r.

- Janina Bogusz-Wiœniewska 

- Bart³omiej Su³kowski

- Ewa Kachnic

- Krzysztof Kordela 

- Agnieszka Bylak-Pyra

- Marlena Grzegorzek
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DZIA£ALNOŒÆ REMONTOWA I TERMOMODERNIZACYJNA
W OKRESIE 20 LAT

Dzia³alnoœæ remontowa to jeden z najwa¿- up³ywu lat poprawiaæ ich stan techniczny, warunki 
niejszych tematów wdra¿anych do realizacji od u¿ytkowania oraz estetyki obiektów. Do dzia³añ tych 
momentu przejêcia budynków przez nowopowsta³¹ nale¿a³y w pierwszej kolejnoœci: opomiarowanie 
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „JAS-MOS”, czyli od wêz³ów c.o., wymiana instalacji wod-kan, remonty 
1996 roku. Stan techniczny budynków w momencie pokryæ dachowych, wymiana stolarki okiennej          
przejêcia pozostawia³ wiele do ¿yczenia, gdy¿ w mieszkaniach, remonty instalacji elektrycznej oraz 
zak³ady kopalniane przez okres 30 lat istnienia odgromowej, remonty dŸwigów osobowych, 
budynków nie prowadzi³y powa¿niejszych prac nawierzchni chodnikowych, parkingów, posadzek 
remontowych i inwestycyjnych. Na podstawie oraz malowanie klatek schodowych.
przegl¹dów technicznych budynków s³u¿by tech- W ramach dzia³alnoœci inwestycyjnej oraz remon-
niczne Spó³dzielni przygotowa³y listy potrzeb towej Spó³dzielni prowadzono od tego czasu tak¿e 
remontowych. Wartoœæ robót oszacowana przez prace termomodernizacyjne, tj. modernizacje insta-
s³u¿by kilkukrotnie przewy¿sza³a posiadane œrodki lacji c.o. z opomiarowaniem budynków oraz docie-
finansowe na funduszu remontowym, w zwi¹zku     pl e ni a przegród zewnêtrznych. Ma to istotne 
z czym w planach remontowych na kolejne lata znaczenie, bowiem stawki za ciep³o dostarczane       
zak³adano wykonanie najpilniejszych prac, tak aby do spó³dzielczych budynków wzrastaj¹ praktycznie   
zapobiec technicznej degradacji zasobów, a w miarê z roku na rok. 

W poni¿szej tabeli przedstawiamy koszty prac zwi¹zanych z termomodernizacj¹ do 2016 roku:

W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci œrodki remontów zasobów, wartoœæ koniecznych do 
finansowe,  jakie Spó³dzielnia planowa³a i przezna- wykonania prac remontowych i termomoderni-
cza³a na remonty by³y wspólne dla ca³ych zasobów. zacyjnych szacuje siê na kilkadziesi¹t milionów z³ 
PóŸniej, od nowelizacji Ustawy o spó³dzielniach przy rocznych naliczeniach na ten cel ok. 5 mln z³.    
mieszkaniowych z 2007 roku, fundusz remontowy W zwi¹zku z tym przy realizacji robót termomoder-
ewidencjonuje siê osobno na ka¿dej nieruchomoœci nizacyjnych Spó³dzielnia korzysta³a ze œrodków 
mieszkalnej. Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e po- Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskiwa³a tzw. 
cz¹wszy od tego czasu ka¿da nieruchomoœæ sama premiê termomodernizacyjn¹. W kolejnych latach 
finansuje prace remontowe ze zgromadzonych na planuje siê podj¹æ w tym zakresie wspó³pracê             
niej œrodków. Dla ka¿dej nieruchomoœci stworzono z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska      
na podstawie przeprowadzonych kontroli stanu i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu pozys-
technicznego, bie¿¹cej eksploatacji oraz uwag    k an ia   cz êœ ci ow o umarzalnych niskooprocento-
i wniosków lokatorów listê potrzeb remontowych. wanych kredytów.
Na dzieñ dzisiejszy, pomimo prowadzonych od  lat 
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Za treœæ og³oszeñ reklamowych oraz materia³ów sponsorowanych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci.
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Prace remontowe na zasobach mieszkaniowych Systematyczne remonty zasobów pozwalaj¹ 
finansowane s¹ ze œrodków gromadzonych na utrzymaæ je w stanie niepogorszonym. Zadañ do 
funduszu remontowym. W zwi¹zku ze zró¿nico- wykonania jest jeszcze bardzo du¿o. Sytuacja na 
waniem potrzeb remontowych pocz¹wszy od 2007 r. rynku pracy i materia³ów budowlanych powoduje 
zró¿nicowano stawkê funduszu remontowego na sta³y wzrost cen robót remontowo-budowlanych.       
poszczególnych nieruchomoœciach. Kompleksowe W najbli¿szych latach planuje siê kontynuacjê 
prace dociepleniowe, zgodnie z zasadami obowi¹- procesu termomodernizacyjnego, wymiany dŸwigów 
zuj¹cymi w naszej Spó³dzielni, realizowane s¹ na osobowych jak i remontów instalacji gazowych i 
poszczególnych budynkach po wyra¿eniu zgody na elektrycznych z zastosowaniem nowych technologii 
przeprowadzenie przedmiotowych prac przez oraz oszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a.
wiêkszoœæ (co najmniej 55%) u¿ytkowników lokali Obecnie Zarz¹d Spó³dzielni czyni starania w celu 
danego budynku i s¹ finansowanie poprzez stawkê pozyskania œrodków zewnêtrznych na planowane    w 
przeznaczon¹ na jego sp³atê. Stawka ta jest ustalana kolejnych latach dzia³ania remontowo-inwesty-
indywidualnie dla u¿ytkowników lokali docie- cyjne, aby poprawiæ stan zasobów budynkowych      
planego budynku, bior¹c pod uwagê koszt wykonania w zakresie estetyki i energoch³onnoœci, a jedno-
prac, koszty kredytu i okres jego sp³aty oraz uzyskane czeœnie w jak najmniejszym stopniu obci¹¿yæ 
œrodki zewnêtrzne. mieszkañców kosztami przeprowadzanych prac. 

Parking na ul. Zielonej 33-43

Nawierzchnia przy ul. Wieczorka 1-9

Docieplenie budynku
na ul. Warmiñskiej 2-14

ul. Zielona 21-41 ul. Wiejska 9-9a

DŸwig osobowy - ul. Zielona 43
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ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR PREZESA
Prezes SM „JAS-MOS” w Jastrzêbiu-Zdroju ma zaszczyt 

zaprosiæ wszystkich cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej,

lokatorów oraz pracowników na zawody wêdkarskie

„O puchar Prezesa SM „JAS-MOS”. 

Zawodowy odbêd¹ siê 24 wrzeœnia 2016 roku  na zbiorniku licencyjnym „Jastrzêbie Dolne”

ko³a nr 81  „Moszczenica” Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Zbiórka o godzinie 5.30, zawody potrwaj¹ 4 godziny. 

Metoda po³owu sp³awikowo-gruntowa. Dla wszystkich przewidziano ciep³e posi³ki, napoje oraz nagrody. 

Zapisy oraz wpisowe w wysokoœci 15 z³otych od uczestnika zawodów przyjmowane bêd¹ w  administracji

przy ul. Zielonej 5 oraz ul. Staszica 8 do dnia 15 wrzeœnia ( iloœæ uczestników ograniczona - nie wiêcej ni¿ 50 osób ). 

Wspó³czeœnie obowi¹zuj¹ce zasady spó³dzielcze zosta³y przyjête przez XX Jubileuszowy 
Kongres Miêdzynarodowego Zwi¹zku Spó³dzielczego w 1995 r. w Manchesterze. W Polsce, 
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spó³dzielczej uchwa³¹ z dnia 18 grudnia 2002 r. 

przyjê³o "Podstawowe zasady etyki spó³dzielczej”  w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Spó³dzielczoœæ kieruje siê nastêpuj¹cymi zasadami:
1. Dobrowolnoœci, powszechnoœci i dostêpnoœci cz³onkostwa w spó³dzielniach bez ¿adnych ograniczeñ, które bêd¹c 

wynikiem swobodnego wyboru cz³onków i otwartoœci spó³dzielni, prowadz¹ do identyfikowania siê we wspólnocie 
celów i zadañ.

2.  Demokracji wewn¹trzspó³dzielczej, obejmuj¹cej w szczególnoœci: 
- poszanowanie dobra ogó³u cz³onków, 
- wiernoœæ przyjêtym zasadom bez zagra¿ania innym, 
- równoœæ praw i obowi¹zków, 
- czynne i bierne prawo wyborcze do wybieralnych organów spó³dzielni i uczestniczenie w pracach organu,  

       do którego cz³onek zosta³ wybrany, 
- wykonywanie prawa kontroli i krytyki oraz poddawanie siê kontroli i krytyce, 
- ¿yczliwoœæ, lojalnoœæ i rzetelnoœæ wobec innych cz³onków spó³dzielni.

3.  Solidarnoœci spó³dzielczej, która powinna byæ realizowana w szczególnoœci przez: 
- rozwijanie wspó³pracy miêdzy organizacjami spó³dzielczymi, 
- dzielenie siê z innymi organizacjami spó³dzielczymi wiedz¹ i doœwiadczeniem, 
- poszanowanie praw innych organizacji spó³dzielczych, 
- dba³oœæ o wspólne dobro spó³dzielni, którym jest zarówno wartoœæ materialna mienia spó³dzielni,

       jak i jej dobre imiê oraz autorytet spo³eczny.
4. Podnoszenia kwalifikacji cz³onków spó³dzielni. 
5. Poszanowania kontrahentów spó³dzielni poprzez rzetelnoœæ, uczciwoœæ, fachowoœæ i kulturê postêpowania
      we wzajemnych stosunkach. 
6. Wspó³pracy organizacji spó³dzielczych ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹.

W 1937 r. Kongres Miêdzynarodowego Zwi¹zku Spó³dzielczego, bazuj¹c na ponad stuletniej 
tradycji ruchu spó³dzielczego, uchwali³ pierwsze „zasady  spó³dzielcze”. Zasady spó³dzielcze s¹ 
zbiorem wartoœci etycznych wyznawanych przez spó³dzielczoœæ oraz zgodnych z tymi wartoœciami 
podstawowych regu³ gospodarowania, zarz¹dzania i kszta³towania stosunków miêdzyludzkich w 
spó³dzielniach.

ZASADY ETYKI SPÓ£DZIELCZEJ
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