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REMONTY 2015
W grudniu Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” do zatwierdzenia
Plan remontów nieruchomości na rok 2015. Plan ten zaspokaja najbardziej pilne potrzeby remontowe
poszczególnych nieruchomości. Zakres remontów części wspólnych nieruchomości wynika przede wszystkim
z zaleceń pokontrolnych, z przeglądów okresowych budynków, instalacji i urządzeń, jak również z wniosków oraz
uwag lokatorów zgłaszanych podczas spotkań remontowych. W spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się
w drugiej połowie listopada br., pomimo wywieszenie ogłoszeń w gablotkach na klatkach schodowych oraz
przypomnienia w ostatniej naszej gazetce, uczestniczyło niespełna 100 osób. I choć frekwencja była wyższa niż w
latach poprzednich, to przy ponad 6500 mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni nie jest to liczba
imponująca.
Przewiduje się w 2015 r. wykonanie prac remontowych w kwocie ok. 7 mln zł.
c.d. na stronie 2
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W planie na 2015 r. znaczną część wydatków przewidziano na :
- docieplenia ścian szczytowych budynków (7 bud.);
- remonty instalacji odgromowych ( 31 bud.);
- remonty instalacji elektrycznych (13 bud.) – wymiany wewnętrznych linii zasilania
i wymiany oświetlenia klatek schodowych na oświetlenia LED z czujnikami ruchu
i czujnikami zmierzchowymi;
- remonty chodników i dróg osiedlowych ( ok. 4500 m2);
- malowanie klatek schodowych (25 kl.);
- dostosowanie budynków wysokich do obecnie obowiązujących przepisów p.poż.
(2 bud.);
- remonty instalacji gazowych (4 bud.);
- remont dźwigu osobowego (1 szt.).
Poza wyżej wymienionymi przewiduje się również remonty zewnętrznych sieci deszczowych, instalacji
wod.-kan., remonty płyt balkonowych, remonty kominów, itp.
Zakres robót remontowych przewidzianych do wykonania w 2015 r. na poszczególnych budynkach
zostanie wywieszony wkrótce w naszych gablotkach na klatkach schodowych po zatwierdzeniu planu przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni.
Przypominamy jednocześnie, że prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach są finansowane
ze zgromadzonych na nich środków finansowych na funduszu remontowym części wspólnych nieruchomości.
W związku z powyższym, w przypadku konieczności wykonania wysokobudżetowych robót, w szczególności na
małych nieruchomościach, prace

realizowane są po zgromadzeniu odpowiedniej ilości środków na ich

sfinansowanie.

WENTYLACJA
DBAJMY O PRAWIDŁOWY OBIEG
POWIETRZA W MIESZKANIU
W szczelnym mieszkaniu jest za mało
świeżego powietrza, zwłaszcza w zimie, gdy okna
otwierane są rzadziej. Jednym z objawów
ograniczenia dopływu świeżego powietrza
i spowodowania tym braku cyrkulacji jest skraplanie
się pary wodnej na oknach. Oznacza to, że znacznie
wzrosła wilgotność w pomieszczeniu, co sprzyja
rozwojowi bakterii chorobotwórczych i grzybów.
W takim wypadku należy sprawdzić czy nasze okna
umożliwiają nawiew świeżego powietrza do
pomieszczenia. Okna montowane w naszych
mieszkaniach od kilku lat, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, powinny być wyposażone w nawiewniki
(ciśnieniowe lub higrosterowalne) – należy więc
sprawdzić czy przez przypadek nie zamknęliśmy go.
Jeżeli okna nie są w taki nawiewnik wyposażone lub
sam nawiewnik nie zapewnia zadowalającej
cyrkulacji powietrza, należy korzystać
c.d. na stronie 3
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z mikrowentylacji. Należy również pamiętać
o regularnym wietrzeniu mieszkania. Jak to zrobić ? –
należy zakręcić grzejniki na zaworach
termostatycznych i otworzyć szeroko okna na kilka
minut. Taki zastrzyk świeżego powietrza sprawia, że
w pomieszczeniach tworzy się przyjemny klimat, zaś
ryzyko powstania pleśni i grzybów zostaje
zminimalizowane.
Z kolei jeśli mamy wątpliwości, co do
prawidłowego funkcjonowania wentylacji,
powinniśmy ten fakt niezwłocznie zgłosić na
osiedlowej administracji, celem jej sprawdzenia przez
służby kominiarskie, albowiem nieprawidłowe
działanie przewodów kominowych może stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia. Po
przeprowadzeniu takiej kontroli należy niezwłocznie
wykonać zalecenia pokontrolne, których realizacja
może leżeć zarówno w gestii administracji jak i często
samego lokatora.
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas
korzystania z łazienki, ponieważ co roku z powodu
nieprawidłowości odprowadzania spalin przez piecyki
gazowe, zdarzają się poważne lub nawet śmiertelne
zatrucia tlenkiem węgla.
Przypominamy kolejny raz o wymaganiach i
zachowaniach, które mają szczególny wpływ na
bezpieczeństwo:
- drzwi do łazienki, powinny otwierać się na zewnątrz

pomieszczenia, a w dolnej ich części powinny
znajdować się otwory nawiewne o sumarycznym
przekroju co najmniej 220 cm 2 , Niestety
sprzedawane drzwi „łazienkowe” z kilkoma
okrągłymi otworami nie spełniają wymaganych
warunków zapewniających właściwą
wentylację!!!
- zabrania się stosowania indywidualnych
wentylatorów na przewodach kominowych
grawitacyjnych,
- należy utrzymywać w czystości kratki wentylacyjne,
na których w trakcie użytkowania osiada kurz
i tłuszcz, zmniejszając jednocześnie ich
przepustowość,
- zaleca się coroczny przegląd piecyków gazowych za ich stan techniczny odpowiada sam lokator,
- przy wymianie piecyka gazowego, zaleca się zakup
piecyka z czujnikiem cofania spalin,
- nie wolno zamykać nawiewników okiennych i należy
wietrzyć mieszkanie,
- przed kąpielą należy najpierw napełnić wannę wodą,
a dopiero następnie brać kąpiel, zaś w przypadku
korzystania z prysznica zaleca się uchylić okno po
stronie nawietrznej, by zwiększyć cyrkulację
powietrza,
- dla własnego bezpieczeństwa wskazany jest zakup
dobrej jakości detektora tlenku węgla celem
zamontowania w łazience.

CIEPŁO UCIEKA
Apelujemy do lokatorów o nie pozostawianie otwartych drzwi wejściowych do budynków i okien na
klatkach schodowych w okresie sezonu grzewczego. Niestety zdarza się, że niektórzy użytkownicy mieszkań
wychodząc z klatki blokują drzwi wejściowe, ponieważ wracając z „krótkich” zakupów bądź spaceru nie chce się
im szukać kluczy lub chcąc przewietrzyć klatkę „zapominają” o otwartym na niej oknie na długie godziny.
Zwracamy uwagę, że powyższe czynności powodują znaczne wychłodzenie klatek schodowych w okresie
zimowym, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zużycia energii cieplnej potrzebnej na ich ogrzanie, a przez to
do zwiększenia kosztów c.o. pokrywanych przez wszystkich mieszkańców budynku.
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WYKAZ TELEFONÓW
Na każdej klatce schodowej, w zamykanych gablotach wywieszone są numery
telefonów alarmowych. Jednak, aby Państwu ułatwić korzystanie z nich publikujemy wykaz
telefonów służb alarmowych i spółdzielczych.
Jednocześnie przypominamy o czasie pracy Spółdzielni:
00
00
o poniedziałek - od godz. 7 do godz. 16
00
00
o wtorek - czwartek - od godz. 7 do godz. 15
00
00
o piątek - od godz. 7 do godz. 14
Członkowie Zarządu przyjmują lokatorów w każdy poniedziałek od godz. 1200.
Lokatorzy zgłaszający sprzedaż lokalu mieszkalnego przyjmowani są, w celu dokonania
rozliczeń, nie później niż na pół godziny przed zamknięciem biur Spółdzielni.
SM „JAS – MOS”, ul. Słoneczna 18 A - 32 47 62 636 do 38
Telefony alarmowe dla Jastrzębia-Zdroju:
POLICJA
32 47 87 200
STRAŻ POŻARNA
32 47 59 500
POGOTOWIE RATUNKOWE
32 43 49 480
STRAŻ MIEJSKA
32 47 85 290
POGOTOWIE GAZOWE
32 39 85 242
ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
ul. Staszica 8
32 47 61 255

997
998
999
986
992
lub 32 47 63 141

(Os. Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany)

ul. Zielona 5

32 47 18 170

lub 32 47 53 021

(Os. A. Bożka)

ul. Kaszubska 3

32 47 30 169

(Os. Pionierów)

POGOTOWIE AWARYJNE
POGOTOWIE ANTENOWE
POGOTOWIE DŹWIGOWE

32 47 14 569 (po godzinach pracy Spółdzielni oraz
w dni wolne przez całą dobę)
32 47 11 569
32 47 10 906
lub 602 719 529

Telefony alarmowe dla Wodzisławia Śl.:
POLICJA
32 45 37 200
STRAŻ POŻARNA
32 45 39 393
POGOTOWIE RATUNKOWE
32 45 39 880
STRAŻ MIEJSKA
32 45 51 345
POGOTOWIE GAZOWE
32 45 52 402

997
998
999
lub 986
lub 992

ADMINISTRACJA OSIEDLOWA:
Plac Zwycięstwa 12
32 45 51 590
POGOTOWIE AWARYJNE
POGOTOWIE ANTENOWE
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32 47 14 569 (po godzinach pracy Spółdzielni oraz
w dni wolne przez całą dobę)
32 47 11 569
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SEGREGACJA ODPADÓW
Przypominamy zasady segregacji odpadów w Jastrzębiu-Zdroju
Żółty pojemnik

Niebieski pojemnik

Zielony pojemnik

Wrzucamy
 butelki typu PET, opakowania z tworzyw
sztucznych po płynach, szamponach,
produktach mlecznych,
 kartony po napojach, mleku,
 worki foliowe, reklamówki,
 plastikowe zakrętki, kapsle, nakrętki ze
słoików,
 opakowania po konserwach,
dezodorantach, napojach,
 czyste wiadra, doniczki, zabawki,
 drobny złom żelazny(śrubki, gwoździe)
 opakowania z papieru i kartonu,
 gazety, czasopisma, materiały reklamowe,
 zeszyty, książki, papier do pisania, listy

 szklane butelki po sokach, occie, winie
(bez korka),
 słoiki bez nakrętek,
 szklane pojemniki,
 opakowania szklane po kosmetykach

Nie wrzucamy
 opakowań po substancjach
niebezpiecznych, olejach silnikowych,
środkach ochrony roślin,
 wyrobów plastikowych połączonych z
innymi materiałami,
 puszek po farbach, lakierach, opakowań po
piankach budowlanych,
 opakowań po zupkach, przyprawach,
sreberek z czekolady i kawy,
 opakowań po lekarstwach,
 drewna, papieru, szkła
 kalek oraz papieru termicznego, faksowego
i przebitkowego,
 artykułów i papierów higienicznych,
tapet,
 worków po cemencie

 kapsli, korków i zakrętek,
 luster, szkła okiennego, samochodowego,
zbrojonego,
 naczyń żaroodpornych, z ceramiki i
porcelany,
 zużytych żarówek, lamp neonowych

Inne
Odpady niebezpieczne

Odpady
wielkogabarytowe
Odpady zmieszane

Baterie, akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oddajemy:
 do punktów selektywnego zbierania i w trakcie organizowanych zbiórek,
 przedsiębiorcy wraz z odpadami wielkogabarytowymi (duży sprzęt, jak lodówki,
telewizory,
 do innych punktów zbiórek (np. leki do apteki, zużyte baterie w punktach handlowych) ,
 w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu
Oddajemy: stare meble (szafy, fotele, kanapy, itp.), dywany, zepsute wózki dziecięce, dętki i
opony rowerowe i samochodowe
Wrzucamy wszystkie odpady pozostałe po segregacji, np. środki higieniczne, odpady kuchenne,
itp.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 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 członków SM “JAS-MOS”
Skład rady redakcyjnej :
Jacek Musialik, Joanna Sobierańska, Andrzej Baran, Barbara Olszok.
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności
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OGŁOSZENIE O WOLNYCH LOKALACH
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
INFORMUJE, IŻ POSIADA DO WYNAJĘCIA NASTĘPUJĄCE LOKALE UŻYTKOWE
PRZEZNACZONE NA DZIAŁALNOŚĆ BIUROWĄ, USŁUGOWĄ LUB HANDLOWĄ.
1. Lokal przy ul. Kaszubska 7 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku
mieszkalnego o p.u. 10,10 m2, stawk-a najmu 13,60 zł/m2 (netto) plus opłaty – docieplenie oraz media.
2. Lokal przy ul. Miodowej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego
o p.u. 48,74 m2, stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
3. Lokal przy ul. Of. Faszyzmu 12 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku
mieszkalnego o p.u. 78,20 m2, stawka najmu 12,50 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
4. Lokal przy ul. Pl. Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śl., zlokalizowany w piwnicy budynku
mieszkalnego o p.u. 7,36 m2, stawka najmu 10,50 zł/m2 (netto).
5. Lokal przy ul. 1Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego
o p.u. 46,00 m2, stawka najmu 27,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
6. Lokal przy ul. Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego
o p.u. 15,20 m2, stawka najmu 8,50 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
7. Lokal przy ul. Górniczej 40 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego
o p.u. 24,28 m2, stawka najmu 8,50 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
8. Lokal przy ul. Harcerskiej 4 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku
mieszkalnego o p.u. 23,40 m2, stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
9. Lokal przy ul. Harcerskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego
o p.u. 21,12 m2, stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.

Bliższych informacji na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Słonecznej 18a (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53.

DEWASTACJE
CZY TAK BYĆ MUSI ????
To tylko dwa z wielu przykładów tegorocznych dewastacji.

26 Marca 118-128
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Śląska 19 - wyłącznik dźwigu
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CENTRUM LOGOPEDYCZNE
Jastrzębie Zdrój

www.logopeda.net.pl

www.logopedia.pl

Weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej,
stale wzbogacany:
• Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z oddziałem integracyjnym
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Logopedyczne
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ( od 0 do 7 r. życia)
• Studia Podyplomowe: Logopedia ( surdologopedia, neurologopedia),
Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Terapia Pedagogiczna, inne
• Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii (Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty)
Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże, zapewniamy praktyki,
uczymy praktycznych umiejętności, wydajemy certyfikaty.
ul. Beskidzka PU 137 nr 1, tel: 32/476 10 25;

ul. Zdrojowa 5, tel: 32/733 10 53

