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Prace na zasobach Spółdzielni nie zawsze mogą być 
zauważone przez Lokatora przechodzącego ulicą...
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Prezes Spółdzielni Pan Piotr Szereda: 
 Zgadza się, zakres pracy pracowników 
Spółdzielni jest bardzo szeroki i wchodzi 
w to m.in.: dbałość o prawidłowe funkcjo-
nowanie lokali, ale także troska o stałe 
podnoszenie ich wartości rynkowej. Poza 
tym zajmują się oni przygotowywaniem 
do efektywnego zarządzania budżetami 
operacyjnymi zasobów w podziale na nie-
ruchomości. To jest obsługą księgową 
spółdzielców, właścicieli i najemców, ad-
ministrowaniem infrastrukturą technicz-
ną budynków, optymalizacją kosztów 
oraz nadzorem nad działalnością firm ser-
wisujących nieruchomość, technicznymi 
naprawami, usuwaniem awarii, dbaniem 
o porządki i czystość wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków, koszeniem traw, ko-
rekcją drzew i krzewów oraz ich wycina-
niem i nasadzaniem, termomodernizacją, 
inwestowaniem w parkingi i miejsca po-
stojowe, stawianiem i dbaniem o stan te-
chniczny palców zabaw i placów gospo-
darczych. 
Pracy wiele, jednak Wasza 
praca jest niedoceniania?
 Roboty jest sporo, lecz często bywa 
tak, że nie jest ona doceniana przez mie-
szkańców. Zabiegani w szaleńczym ryt-
mie dnia codziennego nasi lokatorzy nie 
mają czasu, ani możliwości codziennie 
przyglądać się  pracy pracowników spół-
dzielni mieszkaniowej. 
Co zrobić, jak robić, aby Wasza 
praca była zauważalna i doceniana?
  Nad tym pytaniem zastanawiają się 
nie tylko  pracownicy, Rada Nadzorcza, 
Zarząd, ale i sami mieszkańcy naszych za-
sobów. Staramy się z lokatorami jak naj-
częściej rozmawiać. Każdy pracownik 
w terenie może udzielić informacji, głó-
wnie administratorzy. Ponadto coraz czę-
ściej organizuję spotkania z lokatorami 
w terenie, jestem wtedy z pracownikami, 
z członkami Rady Nadzorczej i wysłuchu-
jemy wszelkich uwag i wniosków, a także 
informujemy na bieżąco o naszej pracy 
i najbliższych planach do wykonania. Bo 
rozmowa o codziennych sprawach i pro-
blemach związanych z blokiem, klatką 
schodową pomaga. Takie rozmowy prze-
kładają się na wiedzę o sytuacji na zaso-

bach z jednej strony, a z drugiej aktywi-
zują naszych lokatorów. Zawsze podkre-
ślam, że warto rozmawiać na ulicy z przy-
padkowo spotkanymi lokatorami. Oni za-
wsze chętnie dzielą się uwagami. Ponadto 
wiemy, że im mniej uwag, tym wyższa oce-
na pracy naszych pracowników. 
Po drugie - komunikacja 
przez Internet?
 Do młodszych, bardziej obeznanych 
z nowymi technologiami lokatorów, do-
cieramy także za pośrednictwem kompu-
terów czy urządzeń mobilnych, przez na-
szą stronę internetową a także FB. To 
wszechstronne narzędzie daje możliwość 
przechowywania w systemie wzorów do-
kumentów spółdzielni, dodawania infor-
macji o przetargach itp. Komunikacja za 
pośrednictwem komputera, czy tabletu 
to w dzisiejszych czasach standard. 
Po trzecie  – konsultacje?
 Każdy  lokator  lubi mieć poczucie, że 
jego zdanie się liczy. Dlatego warto kon-
sultować z lokatorami najważniejsze 
decyzje, które leżą w gestii zarządcy. 
Zwłaszcza gdy sprawa jest sporna. Wtedy 
spotykamy się, wyjaśniamy i przeprowa-
dzamy ankiety, pytamy lokatorów czy 
akceptują pomysł, takie lub inne rozwią-
zanie
Jakieś przykłady?
 Pozytywny, to budowa parkingu na uli-
cy Zielonej. Na wniosek lokatorów podję-
liśmy działania modernizacji dojazdu do 
budynku i modernizacji parkingu tak aby 
zwiększyć ilość miejsc postojowych. Po 
pracach projektowych okazało się, że 
część lokatorów jest z takiego obrotu 
sprawy niezadowolona i zgłosiła protest 
ponieważ uważa, że liczba wytypowa-
nych do wycinki drzew jest zbyt duża. 
Spotkaliśmy się przed blokiem, przedsta-
wiłem projekt, wysłuchaliśmy rad loka-
torów. Drugie spotkanie odbyło się z Pre-
zesem technicznym i pracownikami od-
powiedzialnymi za zieleń, uzgodniliśmy 
zakres prac. Teraz trwa ankietowanie i to 
lokatorzy ostatecznie zdecydują czy po-
wstanie ten parking. 
A teraz negatywny?
 Tym razem sprawa parkingu na ulicy 
Warmińskiej. Urząd Miasta przy okazji 

modernizacji ulicy chciał stworzyć dodat-
kowo kilkanaście miejsc parkingowych. 
Niestety mimo, że zagadnienie jest ważne 
i powinno zostać natychmiast zrealizo-
wane, brakło poparcia lokatorów i mia-
sto wycofało się z realizacji tego zadania. 
Klamka zapadła i w tym miejscu już nie 
powstaną dodatkowe miejsca parkingo-
we. Kolejny przykład to ulica Kurpiowska, 
jak wiadomo porządkujemy sprawę pun-
któw zbierania odpadów. Stawiamy wia-
ty, które musimy wstawić zgodnie z prze-
pisami prawa. W związku tym, aby to wy-
konać musimy zmienić lokalizację. Stało 
się tak pomimo tego, że nie było wię-
kszych kontrowersji gdy byliśmy w tere-
nie na konsultacjach. Jesteśmy w momen-
cie ankietowania i jak na razie jest 50% 
zwolenników i 50% przeciwników po-
wstania wiaty w nowym miejscu. 
I co w takim wypadku?
 Zgodnie z naszymi zasadami ankietu-
jemy do 15 września br., a decyzja na 
„TAK” może być podjęta tylko wtedy gdy 
realizację tego zadania poprze 55% lo-
katorów. Jeżeli nie będzie poparcia to 
zadanie na pewno nie będzie zrealizo-
wane  w takim zakresie o jaki wniosko-
wali lokatorzy na zebraniu w listopadzie 
2017r. 
No tak, ale czasami słyszy się, 
że ten czy ów lokator zaraz protestuje, 
chodzi na skargi do urzędów?
 Tak zdarzają się takie sytuacje. I ja to 
rozumiem, ponieważ nie każdy może być 
na wszystkich spotkaniach z Prezesem, 
Zarządem, Radą Nadzorczą. To tam naj-
częściej odbieramy wnioski i postulaty do 
zrealizowania. Jeżeli uważamy że jest to 
zasadne, to podejmujemy działania. Jak 
pomysł budzi kontrowersje, to do ich wy-
jaśnienia służą spotkania, konsultacje 
i ostatecznie ankiety. Czasami się zdarza, 
że lokator nie zgadza się nawet z wynika-
mi ankiet. Ale wynik ankietowania musi-
my respektować wszyscy. Lokator musi 
też uznać wolę większości, ponieważ 
w spółdzielczości nie obowiązuje prawo 
„liberum veto”. Takie prawo spowodo-
wałoby, że na naszych nieruchomościach 
nic by się nie działo. A to z kolei spowodo-
wałoby stagnację, która prowadziłaby do 

pogorszenia stanu technicznego nieru-
chomości. 
Czy orientuje się Pan jako Prezes, jak 
oceniają Waszą pracę wasi lokatorzy?
 Staramy się być z lokatorami cały czas 
w kontakcie, oczekujemy od nich opinii, 
uwag, wniosków. Co pewien okres w ano-
nimowych ankietach lokatorzy oceniają 
nas i wyrażają swoją opinię. Pozwolę so-
bie w tym miejscu przedstawić wyniki an-
kiet. Wynika z nich, że większość respon-
dentów ma kontakt z naszymi pracowni-
kami rzadziej niż raz w miesiącu. Wię-
kszość naszych lokatorów ma kontakt 
z powodu zgłoszenia awarii, usterki, de-
wastacji itp. Drugą grupę stanowią osoby, 
które załatwiają sprawy związane z wno-
szeniem wszelkich opłat. Pozostała grupa 
to interesanci, którzy załatwiają sprawy 
najmu, dzierżawy itp. Ankietowani bar-
dzo wysoko oceniają uprzejmość i kulturę 
pracowników, jak też ich kompetencje, 
fachowość. Muszę też podkreślić, że cie-
szymy się bardzo pozytywną oceną jeżeli 
chodzi o terminowość w załatwianiu 
spraw i udzielaniu odpowiedzi. Podobną 
pozytywną ocenę otrzymujemy za otwar-
tość i podatność na sugestie oraz propo-
zycje lokatorów. Taki wynik cieszy, a zara-
zem potwierdza ogólną zasadę, że człon-
kowie Zarządu, Rady Nadzorczej nie mo-
gą tracić kontaktu z lokatorami, zaś pra-
cownicy, poza fachowością, muszą się wy-
kazywać dużą kulturą osobistą, uprzej-
mością oraz zrozumieniem potrzeb na-
szych lokatorów. 
Nic tylko pogratulować tak dobrych 
wyników, ale jak już Pan wspominał 
nie wszyscy lokatorzy są zadowoleni
z Waszej pracy, i wykonywanych zadań. 
 Tak oczywiście, nie każdy wniosek, nie 
każdą prośbę możemy spełnić w 100 %, 
i tutaj wypracowujemy taki model pracy 
aby potrafić kompetentnie, fachowo i lo-
gicznie wyjaśnić przyczyny naszego po-
stępowania i działania. 

Gratuluję pozytywnej oceny lokatorów, 
życzę sukcesów i dziękuję za wywiad. 

Z Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” 
Piotrem Szereda rozmawiał W.M. 

Rozmowa z Prezesem Zarządu
Panie Prezesie – rozmawiam z prezesem SM „JAS-MOS” Piotrem Szereda - co należy sprawić, aby lokatorzy 
byli zadowoleni z wykonywanej przez Was pracy. Z pracy pracowników (administratorów, techników, 
konserwatorów, sprzątaczy itd.) Jak przekonać lokatorów, że Wasza praca przynosi im wymierne 
korzyści? Jak wreszcie zaktywizować lokatorów do wspólnego dbania o wspólne zasoby i nieruchomości?
Z pewnością wielu z Was pracowników zadaje sobie podobne pytania wykonując na co dzień swoje 
obowiązki. Teoretycznie można powiedzieć, że pracownicy Spółdzielni to ludzie, którzy są od wszystkiego 
i do wszystkiego. Faktycznie, że prawie od wszystkiego, co jest same w sobie związane z funkcjonowaniem 
całych zasobów, którymi się zajmujecie. No może z wyjątkiem wyprowadzania na smyczy psów 
lokatorów?
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Miodowa......
– zgłoszenie zakłóceń ciszy nocnej na klatce 
schodowej, młodzież chodzi po klatce, pije al-
kohol, pali papierosy, zażywa substancje odu-
rzające, na klatce jest brudno, osoby odwie-
dzające lokatora z nr ... przesiadują na klat-
ce lub czasami śpią na przejściach lub pod 
drzwiami lokatorów, na klatce jest bardzo nie-
bezpiecznie. Młodzież w wieku od 13 do 30 ro-
ku życia oraz osoby starsze bardzo zanieczy-
szczają klatkę schodową oraz windę, a także 
załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na 
klatce schodowej w windzie a czasami w pi-
wnicy. Na przejściu na 6 piętrze pomalowane 
zostały ściany. Dodatkowo w ostatnim czasie 
uszkodzono „pleksę” w drzwiach wejściowych 
– wniosek na Policję. 

Zielona......
– lokatorka zgłosiła, że na klatce schodowej na 
9 piętrze bardzo często stoi kilku młodych mę-
żczyzn, którzy spożywają alkohol, palą papie-
rosy trawkę oraz zażywają substancje niedo-
zwolone, mężczyźni stoją codziennie wieczo-
rem lub w weekendy, często śpią na klatce 
schodowej lub pod drzwiami. Lokatorzy boją 
się chodzić po klatce ponieważ osoby te mogą 
być nieobliczalne. Dodatkowo problemem 
jest fakt gromadzenia się kibiców na klatce 
schodowej podczas meczów GKS na stadionie 
MOSIR. Podczas ostatniego meczu w dniu 
2 czerwca lokatorka miała całe mieszkanie za-
dymione od płonących rac. Równocześnie po 
meczach klatki są zanieczyszczone – zgłosze-
nie na Policję. 

Miodowa......
– lokatorzy poinformowali, że przed klatką 
został podpalony samochód jednego z loka-
torów, który ma zatarg z sąsiadem z mieszka-
nia … i boją się, że może dojść do kolejnych 
porachunków a przy tym do zniszczenia mie-
nia pozostałych lokatorów – zgłoszenie na Po-
licję.
Harcerska......
– lokatorka zgłosiła, że w piwnicy od dłuższe-
go czasu śpią różne osoby, prawdopodobnie 
znajomi lokatora z mieszkania nr ... Lokatorka 
oświadczyła, że młodzież ciągle chodzi po 
klatce w stanie nietrzeźwości, zaśmieca klat-
kę, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na 
klatce lub w piwnicy. Na klatce jest bardzo nie-
bezpiecznie. – zgłoszenie na Straż Miejską. 

Miodowa......
– lokatorzy poinformowali administrację, że 
w weekend przed blokiem siedzieli mężczyźni 
z nożami a jeden z nich chodził przed klatką 
oraz po klatce z maczetą. Lokatorzy boją się 
o swoje bezpieczeństwo , ponieważ w okresie 
2 miesięcy doszło do bijatyki na 6 piętrze, 
a także na początku czerwca przed wejściem 
do klatki. –zgłoszono na Policję 
Zielona......
– lokatorka zgłosiła, że na 6 piętrze często 
przesiaduje młodzież , która spożywa alkohol,  
prawdopodobnie zażywają też substancje 
odurzające, a dodatkowo zakłócają ciszę i do-
szło nawet do bijatyki.- zgłoszenie na Straż 
Miejską. 

Adresy są znane administracji, 
Policji oraz Straży Miejskiej. 

Co w raporcie napisał administrator? 
Z cyklu z życia wzięte

 Tak, to prawda. Stały problem jaki dotyka 
wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe to brak 
wnoszenia opłat czynszowych przez miesz-
kańców. To na Zarządach ciąży obowiązek bie-
żącego monitorowania, szybkiego reago-
wania i przeprowadzania odpowiednich dzia-
łań w celu zmniejszenia zaległości wobec 
spółdzielni. 

Jakie działania windykacyjne 
podejmowane są przez SM JAS-MOS”?
 Jak to w życiu bywa, kłopoty finansowe 
mogą dopaść każdego z nas. Wtedy bardzo 
często zastanawiamy się w jakiej kolejności 
opłacić nasze bieżące rachunki. Masowi do-
stawcy, tj. dostawcy gazu, operatorzy telefonii 
komórkowej czy dostawcy internetu mogą 
bardzo szybko „odciąć” niesolidnego klienta. 
W przypadku niezapłacenia czynszu jest to 
o tyle trudne, że osoba zalegająca z płatno-
ściami nie od razu traci dach nad głową. 
 Stąd też przeświadczenie wielu osób, że 
mogą sobie pozwolić na zaległości w bieżącym 
regulowaniu należności do Spółdzielni.
 Moim zdaniem bardzo dużą rolę odgrywa 
tu szybkie reagowanie na powstające zale-
głości, które w wielu przypadkach ma wpływ 
na ochronę lokatora przed pomnażaniem dłu-
gu. W związku z tym w kwietniu 2017 roku Za-
rząd Spółdzielni postanowił wdrożyć proce-
dury miękkiej windykacji, która ma  charakter 
polubowny. Jej działania polegają na regular-
nym, comiesięcznym informowaniu miesz-
kańców, których zaległości w opłatach nie 
przekraczają 2 i 3 miesięcznych naliczeń, o wy-
stępujących zaległościach oraz o skutkach, 
które są następstwem  ich wzrostu. Osoby 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej po-
winny dużo wcześniej reagować na pojawia-
jące się zaległości czynszowe i zgłaszać je do 
Spółdzielni, a pracownicy komórki windykacji 

służą pomocą chociażby w sprawie dodatku 
mieszkaniowego, czy wystąpienia z prośbą 
o rozłożenie powstałych zaległości na raty. 
Szybka reakcja ma wpływ na to, aby nie popaść 
w spiralę długu. 
 Po przekroczeniu progu zaległości powy-
żej 2 okresów płatności dla właścicieli i 3 okre-
sów dla pozostałych lokatorów komórka win-
dykacji rozpoczyna wysyłanie płatnych moni-
tów. Każdy monit powoduje zwiększenie wy-
sokości zaległości. Od września koszt upo-
mnienia dłużnika to kwota 20,00 zł. W przy-
padku wystąpienia Spółdzielni z wnioskiem 
o wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru 
Długów koszt wzrasta do kwoty 25,00 zł.

A co w przypadku, gdy dłużnik
dalej nie płaci i nie reaguje na 
proces windykacji polubownej?
 Wtedy Zarząd Spółdzielni kieruje sprawę 
na drogę postępowania sądowego. W mo-
mencie uzyskania wyroku zaopatrzonego 
klauzulą wykonalności sprawę kieruje się do 
egzekucji komorniczej, co z kolei wiąże się 
z dodatkowymi kosztami dla dłużnika. 

No dobrze, ale wiemy, że nie wszystkie 
egzekucje komornicze są skuteczne, 
co wtedy?
 Faktycznie coraz więcej egzekucji komor-
niczych pozostaje bezskutecznych. W takich 
przypadkach Zarząd indywidualnie podcho-
dzi do każdej sprawy. Często podejmujemy de-
cyzję o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. 
Taka sytuacja wiąże się dla dłużnika z licyta-
cyjną sprzedażą prawa do lokalu i utratą mie-
szkania. W ostatnich dwóch latach zostało zli-
cytowanych 15 lokali mieszkalnych, w tym 
w dwóch przypadkach Spółdzielnia czeka na 
prawomocny wyrok o przysądzeniu własno-
ści.

A co z lokatorami, którzy zajmują 
lokal na podstawie umowy najmu?
 W przypadku zaległości sześciomiesię-
cznej, po uprzednim poinformowaniu dłu-
żnika, Spółdzielnia wypowiada umowę najmu 
lokalu. Po uprawomocnieniu się wypowiedze-
nia, jeśli lokal nie zostanie zdany Spółdzielni, 
wszczęte zostaje postępowanie eksmisyjne. 
Wówczas pozostaje już tylko czekać na rozpa-
trzenie sprawy przez Sąd Rejonowy właściwy 
dla miejsca położenia lokalu i wydanie wyroku 
orzekającego obowiązek opuszczenia i prze-
kazania lokalu. Równocześnie Sąd może orzec 
o prawie do otrzymania lokalu socjalnego. 
W przypadku, gdy prawo do lokalu socjalnego 
zostało przez Sąd przyznane zawiadamiamy 
właściwą Gminę o konieczności wskazania 
lokalu socjalnego dla osoby, wobec której Sąd 
orzekł eksmisję. Niestety, w zasobach Gminy 
nie ma wystarczającej liczby lokali socjalnych, 
a czas oczekiwania na realizację tej części wy-
roku wynosi czasem nawet kilkanaście lat.  Do 
czasu wskazania przez Gminę lokalu socjalne-

go to ona reguluje bieżące opłaty czynszowe. 
W przypadku wskazania przez Gminę lokalu 
socjalnego dłużnik jest obowiązany podpisać 
umowę najmu i przeprowadzić się w terminie 
wskazanym w ofercie. Jeżeli dłużnik odmówi  
zawarcia umowy i przeprowadzenia się do 
wskazanego lokalu, następuje przymusowe 
opróżnienie lokalu i przeprowadzenie dłużni-
ka do wskazanego lokalu socjalnego w drodze 
postępowania egzekucyjnego prowadzone-
go przez komornika sądowego. Natomiast 
w przypadku, gdy w wyroku orzekającym eks-
misję Sąd nie orzekł o uprawnieniu do otrzy-
mania lokalu socjalnego, komornik na mocy 
art. 1046 § 4 kpc  wykonując obowiązek 
opróżnienia lokalu mieszkalnego, przeprowa-
dza dłużnika do pomieszczenia tymczaso-
wego.

No dobrze, czyli już wiemy jakie działania 
prowadzone są w Naszej Spółdzielni. 
A na jakim poziomie obecnie kształtują 
się zaległości?
 Na koniec czerwca 2018 roku w Spółdziel-
ni zadłużonych jest 1717 aktualnych uży-
tkowników na kwotę ponad 2 200 000,00 zł, 
z czego ponad 21 % to zaległości nie przekr-
aczające 3 miesięcy. Porównując cztery lata 
wstecz, to jest najniższy wynik. Cały czas 
utrzymuje się tendencja spadkowa, jednak na-
leży tutaj zwrócić uwagę, że proces windyka-
cyjny nie zawsze jest prosty i często długo-
trwały. Jako Zarząd dokładamy wszelkich sta-
rań, żeby należności wobec Spółdzielni były 
płacone terminowo, a zaległości spadały, cze-
go efektem jest powyższa kwota. Dla po-
równania na koniec 2015 i 2016 roku zaległo-
ści wynosiły ponad 2 500 000,00 zł.
Faktycznie liczby mówią same za siebie.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów w odzyskiwaniu należności.

Czynsz? Nie płacę!
Problem zaległości czynszowych
Ponad dwadzieścia lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” zarządza zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi i od samego 
początku boryka się z problemem braku regulowania bieżącego czynszu przez mieszkańców. Jakie działania podejmuje Zarząd 
w celu zmniejszenia zaległości wobec Spółdzielni - rozmowa z Zastępcą Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych Panią Janiną Szymańską.



4 www.smjasmos.pl

 W ostatnim okresie Zarząd przenalizował koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego 
ogrzewania na poszczególnych nieruchomościach w ostatnim tzw. sezonie grzewczym. Na 
budynkach odnotowano spadek kosztów, na co wpływ miał przede wszystkim spadek taryf 
PEC-u w części opłat za moc zamówioną, przeprowadzane prace termomodernizacyjne, jak 
i nieznacznie wyższa temperatura średnia odnotowana w ostatnim sezonie grzewczym w po-
równaniu do sezonu poprzedniego.
 Najniższe tego typu koszty w przeliczeniu na miesiąc za 1m² powierzchni użytkowej  pono-
szone są na budynkach, gdzie przeprowadzono kompleksową termomodernizację lub na któ-
rych większość przegród zewnętrznych została już docieplona i są rozliczane na podstawie 
podzielników kosztów. Koszty w zależności od budynku kształtują się tu od 1,63 zł/m² do 
2,99 zł/m² (ta ostatnia wartość dotyczy jednak budynku, którego docieplenie zakończyło się 
pod koniec ostatniego sezonu grzewczego).

Koszty C.O. 
w okresie 2017/2018

1 Kaszubska 3 -3,94 1,69 1,63  
2 Karola Miarki  1  -20,03 2,12 1,70  
3 Kaszubska 7 -2,92 1,79 1,74  
4 Śląska 17 -7,88 1,92 1,77  
5 Kaszubska 1 -7,17 1,93 1,79  
6 Śląska 13 -11,72 2,05 1,81  
7 Kaszubska 5 -4,44 1,90 1,82  
8 Śląska 15 -11,33 2,11 1,87  
9 Pomorska  45- 57 -7,90 2,03 1,87  
10 Pomorska  31- 43 -8,70 2,06 1,88  
11 Śląska 11 -8,90 2,13 1,94  
12 Pomorska 73-85 -8,63 2,15 1,97  
13 Śląska 19 -11,35 2,23 1,98  
14 Pomorska  87-99 -8,64 2,23 2,04  
15 Warmińska  30-42 -6,11 2,18 2,04  
16 Warmińska  16-28  -6,05 2,20 2,06  
17 Wrzosowa  1-19  -22,29 2,70 2,10      docieplony w 2017
18 Pomorska  59-71 -7,41 2,28 2,11  
19 Wyspiańskiego  1-7  -23,03 2,75 2,11      docieplony w 2017
20 Pomorska  44-56 -10,39 2,39 2,14  
21 Warmińska  44-56 -6,38 2,29 2,14  
22 Pomorska  17-29 -8,27 2,35 2,15  
23 Warmińska  2-14 -4,97 2,28 2,17  
24 Krasickiego  7 -12,21 2,47 2,17  
25 Warmińska  1-13 -5,75 2,32 2,19  
26 Krasickiego 4 -11,07 2,47 2,20  
27 Krasickiego 1 -13,94 2,59 2,23  
28 Wiejska 29d  -16,77 2,69 2,24  
29 Staszica 8  -11,58 2,56 2,26  częściowo docieplony
30 Krasickiego 3 -13,76 2,65 2,28  
31 Miodowa 2-4 -15,98 2,72 2,29  częściowo docieplony
32 Krasickiego 2 -16,30 2,79 2,33  
33 Kurpiowska 15-23  -2,93 2,40 2,33  
34 Krasickiego 8 -12,73 2,73 2,38  
35 Krasickiego 15 -12,27 2,74 2,41  
36 Krasickiego 6 -17,93 2,94 2,41  
37 Wiejska 17c  -19,56 3,01 2,42  
38 Kurpiowska  5-13 -6,12 2,60 2,44  
39 Wiejska  17d -16,17 2,94 2,46  
40 Wiejska 9c  -17,04 2,97 2,47  
41 Wiejska 9a  -18,58 3,05 2,49  
42 Wiejska 9b  -16,27 3,01 2,52  
43 Of. Faszyzmu 1-5 -13,53 2,93 2,54  
44 Wiejska 23c -16,47 3,04 2,54  
45 Karola Miarki 8-9  -11,61 2,88 2,55  
46 G. Andersa 10-12  -18,83 3,16 2,56  
47 1 Maja 2-8  -12,40 2,93 2,56  częściowo docieplony
48 11 Listopada 7b -14,12 3,05 2,62  
49 Poprzeczna 2-6  -12,80 3,05 2,66  
50 Słoneczna 20-30 -13,87 3,17 2,73  
51 G. Andersa 23-37  -12,89 3,14 2,74  
52 Konopnicka 8   -33,41 4,17 2,77      docieplony w 2017
53 Krasickiego 19 -14,80 3,30 2,81  
54 G. Andersa 14-16  -13,20 3,27 2,84  
55 Wiejska 23 b  -15,04 3,35 2,85  
56 G. Andersa 2-4 -16,08 3,41 2,86  
57 Wiejska 17b  -21,00 3,65 2,88  
58 11 Listopada  11b  -11,17 3,33 2,96  
59 Poprzeczna 8-12 -15,05 3,52 2,99      docieplony w 2018

Koszty c.o. budynków docieplonych rozliczanych wg podzielników

L.p. Adres budynku            Wzrost/spadek  Koszty   Koszty  Uwagi
  kosztów w % 2016/2017 2017/2018          
   na m²/m-c na m²/m-c

 Nieco wyżej kształtują się koszty budynków docieplonych rozliczanych na podstawie po-
wierzchni użytkowej (od 2,48 zł/m² do 4,16 zł/m²) i porównywalne są z nimi koszty budynków 
niedocieplonych rozlicznych na podstawie podzielników kosztów (od 2,67 zł/m² do 4,27 zł/m²). 

Koszty c.o. budynków docieplonych rozliczanych wg powierzchni

L.p. Adres budynku            Wzrost/spadek  Koszty   Koszty  Uwagi
  kosztów w % 2016/2017 2017/2018          
   na m²/m-c na m²/m-c

1 Zielona 24-42 -7,35 2,68 2,48       częściowo docieplony
2 Zielona 21-31 -8,65 2,78 2,54  
3 Krasickiego 9 -14,06 2,98 2,56  
4 Harcerska 1-3 -10,10 2,92 2,62       częściowo docieplony
5 Pomorska 30-42 -10,73 2,97 2,66  
6 Wiejska 9 -16,66 3,20 2,66  
7 Kusocińskiego 25- 43  -21,73 3,55 2,78  częściowo dociepl. 2017
8 Kusocińskiego 5-23  -13,36 3,29 2,85       częściowo docieplony
9 Wiejska 29c -16,65 3,43 2,85  
10 Harcerska 5-7 -11,20 3,23 2,87 częściowo dociepl. 2017
11 Wiejska 13c -15,02 3,38 2,88  
12 Wiejska 19d  -16,80 3,49 2,90  
13 PCK 14-20 -19,05 3,65 2,96           docieplenie w 2017
14 Harcerska 2-4 -2,41 3,08 3,00  częściowo dociepl. 2018
15 Wiejska 29b  -17,08 3,62 3,00  
16 Karola  Miarki 5 -14,76 3,72 3,17  
17 Wyszyńskiego 51-53 -2,13 3,25 3,18  
18 26 Marca 15 -5,72 3,38 3,19  
19 Karola Miarki 6-7  -13,02 3,69 3,21  
20 Wyszyńskiego 55-57 -2,91 3,39 3,29  
21 Wyszyńskiego 59-61 -6,84 3,55 3,31  
22 Wyszyńskiego 45-49 -5,78 3,55 3,34  
23 26 Marca 140-152 -5,23 3,55 3,36  
24 Al. J. Pawła II 1 5a-f  -5,49 3,62 3,42       częściowo docieplony
25 26 Marca 13 -6,36 3,69 3,45  
26 Plac Zwycięstwa 12 -3,32 3,58 3,46  
27 G. Andersa 11-21  -15,42 4,25 3,60  
28 Kopernika 11-13 -12,24 4,12 3,62  
29 26 Marca 11 -7,16 3,97 3,69  
30 G. Andersa 6-8  -18,76 4,79 3,89  
31 26 Marca 118-128 -16,87 4,72 3,92  
32 G. Andersa 1-9  -16,22 4,97 4,16  

Koszty c.o. budynków niedocieplonych rozliczanych wg podzielników

L.p. Adres budynku            Wzrost/spadek  Koszty   Koszty  Uwagi
  kosztów w % 2016/2017 2017/2018          
   na m²/m-c na m²/m-c

1 Zielona 4-22 -6,06 2,84 2,67 planowane dociepl. 2019
2 Kopernika 10-12  -13,15 3,31 2,87 planowane dociepl. 2019
3 Górnicza 38 -12,82 3,52 3,07  
4 Ofiar Faszyzmu 2-10 -15,22 3,66 3,10  
5 Morcinka 6-8  -11,61 3,53 3,12  
6 Ofiar Faszyzmu 7-15  -15,99 3,71 3,12  
7 Krótka 2-6  -15,62 3,71 3,13  
8 Górnicza 40 -15,95 3,79 3,18 planowane dociepl. 2019
9 Morcinka 5-7  -13,71 3,72 3,21  
10 Poprzeczna  1-5  -19,05 4,05 3,28  
11 Słoneczna 4-8 -15,70 4,14 3,49  
12 Konopnicka 6 -12,58 4,89 4,27  
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 Najwyższe koszty c.o. w przeliczeniu na 1 m² ponoszone są na budynkach niedocieplo-
nych rozliczanych na podstawie powierzchni użytkowej. W tym przypadku koszty wynoszą od 
2,97zł/m² do aż 5,16 zł/m².

Koszty c.o. budynków niedocieplonych rozliczanych wg powierzchni

L.p. Adres budynku            Wzrost/spadek  Koszty   Koszty  Uwagi
  kosztów w % 2016/2017 2017/2018          
   na m²/m-c na m²/m-c

1 Zielona 9-19 -11,31 3,35 2,97 w trakcie prac dociepl. - front

2 Zielona 1-3 -5,55 3,19 3,01  
3 Zielona 33-43 -4,95 3,27 3,11  
4 Zielona 76a-j -4,82 3,27 3,11  
5 Zielona 44-62 -6,29 3,33 3,12 planowane dociepl. 2019

6 Zielona 5-7 -7,29 3,57 3,31  
7 Moniuszki 4-6  -16,86 4,15 3,45  
8 Moniuszki 2 -16,95 4,18 3,47  
9 Moniuszki 8-10  -15,30 4,12 3,49  
10 Poprzeczna 14-18 -15,49 4,22 3,57  
11 Ofiar  Faszyzmu 12-16  -15,08 4,30 3,65  
12 Kopernika 6-8 -13,71 4,33 3,73 planowane dociepl. 2019

13 Słoneczna 32-42 -13,80 4,41 3,80  
14 Słoneczna 10-18 -15,17 4,66 3,95  
15 Kopernika 2-4 -2,27 4,24 4,14  
16 Konopnicka 4  -16,73 5,23 4,35  
17 Konopnicka 10  -14,50 5,44 4,65  
18 Konopnicka 2 -11,16 5,81 5,16  

 
 Jak wynika z powyżej zamieszczonych tabel najwyższe koszty c.o. ponoszone są przez 
mieszkańców ul. Konopnickiej. Jedynie budynek przy ul. Konopnickiej 8 został za zgodą miesz-
kańców docieplony w 2017 r. (już w czasie trwania ostatniego sezonu grzewczego), co miało od 
razu przełożenie na oszczędności energii cieplnej. W budynku tym koszty energii cieplnej są 
niższe o ponad 33 % w porównaniu do sezonu 2016/17 (największy spadek w całych zasobach 
naszej Spółdzielni) - wynoszą dzisiaj 2,77 zł/m²/m-c i są zdecydowanie niższe od pozosta-
łych budynków tej nieruchomości (odpowiednio Konopnicka 2-5,16zł/m²/m-c, Konopnicka 
4–4,35zł/m²/m-c, Konopnicka 6 - 4,27zł/m²/m-c,  Konopnicka 10-4,65zł/m²/m-c).  
 Ponownie apelujemy do mieszkańców budynków nieocieplonych (szczególnie tych naj-
bardziej energochłonnych – patrz budynki przy ul. Konopnickiej) do popierania inicjatywy do-
ciepleń, które Spółdzielnia realizuje w oparciu o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dającej  możliwość ich częściowego umo-
rzenia (zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami wysokość umorzenia pożyczki to 35%). 
 Budynek docieplony to nie tylko niższe koszty ponoszone z tytuły zużycia energii cieplnej 
ale też ładniej wyglądające budynki (zdjęcia obok).

 Jednocześnie, w związku z licznymi pytaniami mieszkańców budynków docieplonych in-
formujemy, że w latach 2018–19 zakończy się spłata prac termomodernizacyjnych na nastę-
pujących budynkach:

Wyspiańskiego 1-7 
przed (koszt c.o. 2,75 zł/m²/m-c – rozliczenie na podstawie podzielników)
i po dociepleniu (koszt c.o. 2,11  zł/m²/m-c – rozliczenie na podstawie podzielników)

Wrzosowa 1-19 
przed (koszt c.o. 2,70 zł/m²/m-c – rozliczenie na podstawie podzielników)
i po dociepleniu (koszt c.o. 2,10  zł/m²/m-c – rozliczenie na podstawie podzielników)

Konopnicka 8 

przed 
(koszt c.o. 4,17 zł/m²/m-c 
– rozliczenie na podstawie 
podzielników)

i po dociepleniu 
(koszt c.o. 2,77 zł/m²/m-c 
– rozliczenie na podstawie 
podzielników)

 L.p. Adres Przewidywany okres wycofania opłaty          
    z tytułu docieplenia budynku

 1  Zielona 24-42 sierpień  2018
 2  Warmińska 2-14 sierpień  2018
 3  Krasickiego 7 wrzesień  2018
 4  Krasickiego 8 wrzesień  2018
 5  Śląska 15 październik  2018
 6  Pomorska 17-19 I  kwartał  2019
 7  Pomorska 59-71 I  kwartał  2019
 8  Pomorska 73-85 I  kwartał  2019
 9  Warmińska 16-28 I  kwartał  2019
 10 Warmińska 30-42 II  kwartał  2019
 11 Warmińska 1-13 III  kwartał  2019
 12 Pomorska 31-43 III  kwartał  2019
 13 Zielona 21-31 III  kwartał  2019
 14 Kurpiowska 5-13 III  kwartał  2019
 15 Pl. Zwycięstwa 12 IV  kwartał  2019
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Krótkie sprawozdanie 
z prac Rady Nadzorczej 
za miesiąc lipiec 2018
W obecnej kadencji chcemy przyjąć taką zasadę, że w naszym biuletynie będziemy Państwu 
przekazywać krótkie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej. Za miesiąc lipiec sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej przedstawia wiceprzewodnicząca Ewa Kachnic.

Na ostatnim posiedzeniu Rada zajmowała się 
między innymi: 

1. Gospodarką lokalami mieszkalnymi 
za I półrocze 2018 r. 
 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zmianę 
sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy 
ul. Górniczej 40 z usługowego na lokal miesz-
kalny przy pozostaniu lokalu w mieniu Spół-
dzielni, z przeznaczeniem na najem. Po stro-
nie najemcy należy wykonanie we własnym 
zakresie adaptacji pomieszczenia do celów 
mieszkalnych i poniesienie z tego tytułu kosz-
tów.

2. Zasadami określającymi warunki 
przeprowadzania przetargów 
na najem lokali mieszkalnych. 
 Rada i Zarząd nie chcą sprzedawać miesz-
kań po niekorzystnych cenach, w związku 
z tym Zarząd podejmuje działania mające na 
celu umożliwienie wynajmu mieszkań przez 
lokatorów. Każdorazowo po odzyskaniu przez 
służby Spółdzielni lokalu mieszkalnego – wol-
nego w sensie prawnym, do kompetencji Za-
rządu należeć będzie podjęcie decyzji o wska-
zaniu lokalu do przetargu na najem. Zmiana 
umożliwi uniknięcie dodatkowych kosztów 
Spółdzielni w przypadku wielokrotnego wy-
stawiania mieszkania do sprzedaży.

3. Zbyciem nieruchomości 
przy ul. Sławika 12. 
 Zarząd wystąpił do Rady z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na zbycie z „wolnej ręki” 
nieruchomości położonej w Jastrzębiu - 
Zdroju przy ul. Sławika 12, za cenę nie niższą 
niż cena nabycia, tj. 34  000 zł. Budynek przy 
ul. Sławika 12 Spółdzielnia nabyła w celu ada-

ptacji znajdujących się w nim lokali na pomie-
szczenia tymczasowe dla wykonywania eks-
misji w stosunku do osób, którym Sąd nie przy-
znał uprawnienia do lokali socjalnych. W 2011 
roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących 
wykonywania eksmisji w stosunku do osób 
nie posiadających uprawnień do lokali socjal-
nych. Obowiązek dostarczenia pomieszczeń 
tymczasowych został przypisany gminie. Ze 
względu na powyższe w 2012 roku Walne 
Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie 
odpłatnego zbycia przedmiotowej nierucho-
mości. W celu zbycia nieruchomości Zarząd 
zorganizował pięć bezskutecznych przetar-
gów na nabycie w/w nieruchomości. 
 Prezydium Rady nie wyraziło zgody na za-
proponowaną przez Zarząd cenę sprzedaży ze 
względu na to, iż była zbyt niska. Prezydium 
zaproponowało sprzedaż za cenę nie niższą 
niż 60  000 złotych. Do propozycji Prezydium 
przychyliła się cała Rada Nadzorcza. 

4. Informacją Zarządu dotyczącą 
ustanowienia prawa odrębnej własności 
i sprzedaży oraz najmu lokali mieszkalnych 
odzyskanych z ruchu ludności w okresie 
od I do VI 2018 r. 
 Z sześciu odzyskanych lokali mieszkalnych 
4 zbyto w drodze przetargu i je zasiedlono, 
2 lokale mieszkalne są w trakcie procedury 
przetargowej. Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia 
posiada 1 wolny lokal mieszkalny.

5. Ofertą dobrowolnego ubezpieczenia 
mieszkań ze składką płatną przez 
lokatorów wraz z czynszem.
 Propozycja ubezpieczyciela: 
- wariant bezpieczny z sumą ubezpieczenia 
17  000 zł - składka 6,50 zł/m-c/lokal,

- odpowiedzialność cywilna w życiu prywat-
nym 80  000 zł /lokal, na jedno i wszystkie zda-
rzenia/miesiąc.
 Po wypłacie odszkodowania suma gwa-
rantowana odnawia się w kolejnym miesiącu 
ochrony. Proponowane ubezpieczenie zape-
wnia pokrycie ubezpieczeniowe w szerokim 
spektrum ryzyka w tym najczęściej występu-
jących szkód związanych z zalaniem, pożarem, 
kradzieżą z włamaniem, przepięć i innych zda-
rzeń losowych. Ubezpieczyciel zapewnia li-
kwidację szkody. Rada upoważniła Zarząd do 
negocjacji z ubezpieczycielem jeszcze korzy-
stniejszych warunków od przedstawionych 
w ofercie.
 
6. Informacją Zarządu dot. realizacji 
planu remontów za I półrocze 2018 r. 
 Wykonanie finansowe planu remontów na 
dzień 30.06.2018 r. wynosi 15% z uwagi na to, 
że wiele robót realizowanych obecnie – pomi-
mo ich zaawansowania – zostanie fakturowa-
nych po zakończeniu i odbiorze. To powoduje, 
że wykonanie finansowe planu jest niższe niż 
wykonanie rzeczowe.  
 Ponadto nie podjęto ostatecznej decyzji 
dotyczącej budowy parkingu przy ul. Zielonej 
44-62. Spółdzielnia przeprowadzi ankietę 
wśród mieszkańców i na jej podstawie zosta-
nie podjęta decyzja dotycząca budowy przed-
miotowego parkingu.

7. Realizacją procesu docieplenia 
budynków przy ul. Zielonej 44-22, 4-62, 
Kopernika 6-8,  10-12 i Górniczej 40.

Wolne wnioski dotyczyły między innymi:
- drzwi zewn. do klatek schodowych (monto-
wać trwałe i wytrzymałe na uszkodzenia),

- możliwości pozyskania dodatkowych fundu-
szy oraz poszerzenia działalności promocyjnej 
Spółdzielni,
- kosztów wykonania muralu na budynku przy 
ul. Zielonej 33-43,
- bezpieczeństwa lokatorów. 

Ważne informacje przekazane członkom 
Rady przez Prezesa Zarządu Piotra Szeredę. 
– zarejestrowano Statut Spółdzielni po doko-
nanych zmianach wynikających, między inny-
mi, ze zmiany ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych,
– Ministerstwo Sportu i Turystyki odrzuciło 
wniosek Spółdzielni o dofinansowanie zada-
nia na budowę obiektów sportowo-rekreacyj-
nych w ramach Programu rozwoju małej in-
frastruktury (OSA). Wniosek Spółdzielni zo-
stał odrzucony z uwagi na niespełnienie kry-
terium oceny w zakresie wysokości wskaźnika 
dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
gminy. W związku z czym Spółdzielnia we wła-
snym zakresie planuje organizację jednego 
z takich miejsc na os. Przyjaźń. Planowane jest 
urządzenie terenu rekreacyjnego w okolicach 
boiska do piłki siatkowej, umieszczenie tam 
urządzeń zabawowych (przeniesionych z in-
nego placu zabaw) oraz siłowni na wolnym po-
wietrzu.  

Z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej, 
które odbyło się w miesiącu lipcu, 
Członkowie mogą zapoznać się na stronie 
internetowej www.smjasmos.pl.

                                                     Dziękuję za uwagę 
wiceprzewodnicząca Ewa Kachnic

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, iż z dniem 1 września 2018r. nastąpi zmiana godzin pracy Spółdzielni:

Ponadto przypominamy, że począwszy od sierpnia br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą 
Spółdzielnię na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego pełni firma Andrzej Mateja z siedzibą w Żorach, os. Powstańców Śląskich 7a  lok. 41.

W związku z powyższym wszelkie awarie , należy zgłaszać pod n/w nr tel.:w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni

32 43-43-555  lub  32 43-43-690

Czas pracy biur Zarządu: 
poniedziałek  godz. 7.00-16.00
wtorek-czwartek godz. 7.00-15.00
piątek   godz. 7.00-14.00

Czas pracy administracji osiedlowych
poniedziałek  godz. 7.00-16.00
wtorek-czwartek godz. 7.00-15.00
piątek   godz. 7.00-14.00
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DZIEŃ I: 
ź Wyjazd godz. 5.00,
ź Godz. 11.00 spotkanie z przewodnikiem miejskim:
 -   Wilanów – Pałac z zewnątrz,
 -   Łazienki Królewskie (spacer po parku - Pałac na wodzie, 
      Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na wyspie, 
      Stara Pomarańczarnia, Pomnik Fryderyka Chopina, Belweder),
 -   możliwość wypicia kawy,
 -   przejazd traktem królewskim, 
      (Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, Ambasady, Sejm i Senat, 
      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa i Urzędy Państwowe),
 -   wjazd na Taras widokowy P.K.iN.
 -   Spacer Krakowskim Przedmieściem 
     (m.in. Pałac Prezydencki, Hotel Bristol, pomnik Adama Mickiewicza).
ź Ok. Godz. 17.15 zwiedzanie Stadionu Narodowego – Trasa Piłkarza,
ź Zakwaterowanie w pokojach 2-os. z łazienkami,
ź Godz. 19.30 obiadokolacja,
ź Czas wolny, nocleg.

DZIEŃ II:
ź Godz. 8.00 śniadanie, godz. 9.00 wykwaterowanie,
ź Godz. 9.30 – 12.00 czas wolny: możliwość indywidualnego zwiedzenie 

Zamku Królewskiego (za dodatkową opłatą) , możliwość uczestniczenia we Mszy Św.;
ź Godz. 12.00 spotkanie z przewodnikiem:
 -   Stare Miasto i okolice : spacer min: Zamek Królewski, 
      ul. Świętojańska, Archikatedra św. Jana, Kanonie, 
      Rynek Starego Miasta, Mury Miejskie, Pomniki: Małego Powstańca, 
      Grób Nieznanego Żołnierza - zmiana warty, 
ź Ok. godz. 14.00-16.00 Indywidualne Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego;
ź Ok. godz. 16.15 wyjazd z Warszawy, powrót na miejsce zbiórki ok. godz. 22.30-23.00.

ZAPISY:  
w Zarządzie Osiedla Pionierów ul. Mazurska 2 od 10.07.2018., 
 w każdy wtorek od 18:00 do 19:00 
lub tel. Wiesława Kosowska 537 356 789.

WEEKEND 
W STOLICY
CENA:  

277 ZŁ/OS
CENA OBEJMUJE:
ź transport oraz opłaty parkingowe,
ź nocleg z wyżywieniem (obiadokolacja, śniadanie 

w formie stołu szwedzkiego,) pokoje 2-os. z łazienkami,
ź opiekę pilota, 
ź usługę przewodnika,
ź bilety: stadion narodowy, wjazd na taras widokowy 

Pałacu Kultury i Nauki
ź ubezpieczenie NNW,

KRS TKKF "Pionier" i Zarząd Osiedla Pionierów zapraszają na:

8-9 września 2018
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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

1 000 zł brutto

1/2 
strony
265x180 mm

500 zł brutto

www.smjasmos.pl

1/4 
strony
130x180 mm

250 zł brutto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

1/8 
strony
130x90 mm

100 zł brutto

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

350 zł brutto

2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 50% ceny powierzchni reklamy 

3. Instytucje charytatywne, zarządy osiedli, stowarzyszenie, fundacje, akcje społeczne itp. po akceptacji członka Zarządu bezpłatnie

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

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.
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