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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A, 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na

ź ul. Warmińska 7/14,  Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 35,70 m²
Stawka wyjściowa 9,23 zł/m², wadium 329 zł                                                                    
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 18.11.2022r., godz. 10.00

ź ul. Kurpiowskiej 13/14,  Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 33,61 m²
Stawka wyjściowa 8,25 zł/m², wadium 277 zł                                                                      
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 24.11.2022r., godz. 10.00

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 14.30.

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1,00zł/m² kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,

Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się 
z „Regulaminem organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, 
a następnie wpłacą wymagane wadium. 

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu. 
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu 
(z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Wystawione do przetargu lokale można oglądać po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 30 169. 
Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na

ź ul. Zielona 17/5, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 70,51 m²  (4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
Cena wywoławcza 199 000 zł, wadium 19 900 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 22.11.2022r.,  godz. 10.00

ź ul. Śląska 15/28, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 42,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
cena wywoławcza 155 000 zł, wadium 15 500 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 23.11.2022r.,  godz. 10.00

Minimalne postąpienie w przetargach wynosi 500 zł. 
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie  i zbycie odrębnej własności…”  
obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. 

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.  

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 14.30.

Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim umówieniu na administracjach osiedlowych:   
ul. Zielona 5 w Jastrzębiu–Zdroju, tel. 32 47 18 170  dot. Zielonej 17/5
ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu–Zdroju, tel. 32 47 30 169  dot. ul. Śląskiej 15/28,

Zarząd SM „JAS–MOS” zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego 
przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5  lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37. 

ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

NAJEM  LOKALU MIESZKALNEGO
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Nowa Rada Nadzorcza 
z trudnym wyzwaniem
Trudnym wyzwaniem będzie zaplanowanie wydatków na fundusz eksploatacyjny i remontowy. Jak na razie informacje medialne 
nie napawają  nas wielką nadzieją  – mówi w naszym wywiadzie Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS” Grażyna Rębacz. 
W tych trudnych czasach będziemy zmuszeni  oglądać „złotówkę z każdej strony”.

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej 

Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS” proszę podzielić się 

pierwszymi wrażeniami. 

Dla mnie i trzech osób to nic nowego, ponieważ ostatnią 

kadencję razem już pracowaliśmy. Wiadomo dreszczyk 

emocji był, ponieważ Rada Nadzorcza się ukonstytuo-

wała więc odbyły się wybory. Wybraliśmy Prezydium 

Rady Nadzorczej oraz Komisję Rewizyjną. O składzie 

i funkcjach członków Rady Nadzorczej nasi członkowie 

zostaną dokładnie poinformowani w dzisiejszym biule-

tynie „Nasze Mieszkanie” oraz dodatkowo skład Rady 

Nadzorczej publikujemy na naszej stronie internetowej 

www.smjasmos.pl.

Pani Grażyno, została pani Przewodniczącą 

Rady Nadzorczej.

Tak, zostałam wybrana do pełnienia tej funkcji. Mam już 

za sobą jedną kadencję gdzie pracowałam w Komisji 

Rewizyjnej, poznałam nie tylko jak funkcjonuje sama RN, 

ale także doświadczenia nabyte podczas kontroli 

spowodowały, że pogłębiłam swoją wiedzę odnośnie  

funkcjonowania Spółdzielni i jej poszczególnych ko-

mórek organizacyjnych. Rolą Przewodniczącego jest 

głównie organizacja, kierowanie i prowadzenie posie-

dzeń Rady Nadzorczej. Rada zgodnie z prawem działa 

kolegialnie i w taki sposób będziemy realizować swoje 

zadania kontrolne i nadzorcze. 

Czym Państwo się zajmowali 

na pierwszym posiedzeniu? 

Poza ukonstytuowaniem się, Zarząd zapoznał nowy 

skład RN ze strukturą organizacyjną Spółdzielni, po-

informował o zakresie działania poszczególnych  komó-

rek organizacyjnych, kto nimi kieruje i jaka jest podle-

głość organizacyjna pod poszczególnych członków 

Zarządu. To zwłaszcza dla nowo wybranych członków, 

w skład których wchodzi 5 osób, jest to cenna wiedza. 

Nasza RN jest tym razem bardzo mocno sfeminizowana, 

bo na 9 członków, sześć osób stanowią kobiety. Podzie-

liliśmy między sobą funkcje zgodnie ze swoimi kompe-

tencjami oraz umiejętnościami i doświadczeniami zawo-

dowymi, a także zebranym już doświadczeniem pracy 

w samej Spółdzielni. 

Czy „nowa” RN podjęła już jakieś działania?

Na dobry początek zapoznawaliśmy się ze wszystkimi 

dokumentami, regulaminami i zasadami działania całej 

Spółdzielni. Podjęliśmy także decyzje organizacyjne, 

między innymi takie, że nasze posiedzenia będą odby-

wać się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca. 

Ruszyła już do pracy Komisja Rewizyjna, która będzie 

w tym miesiącu kontrolować dział lokali użytkowych. 

Przyjęliśmy plan pracy na ten kwartał.  Zaczęliśmy pracę 

w dobrej atmosferze, praca nasza jest pracą zespołową 

i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca kadencji. 

Co przed Wami?

Rada Nadzorcza wkracza do pracy w trudnym okresie dla 

nas wszystkich. Inflacja nie rozpieszcza nas w żadnym 

aspekcie życia. Kolejne dwa miesiące to będzie trudna 

i ciężka praca nad zaplanowaniem kosztów na przyszły 

rok. Będziemy nadzorować prace nad planem funduszu 

remontowego, Zarząd SM będzie realizować tak zwane 

spotkania remontowe w listopadzie bieżącego roku. Ter-

miny spotkań na poszczególnych osiedlach ma podać Za-

rząd. Kolejnym trudnym wyzwaniem będzie zaplanowa-

nie kosztów na fundusz eksploatacyjny. Jak na razie infor-

macje medialne nie napawają  nas wielką nadzieją. Z tego 

co już wiemy firmy świadczące dla naszej Spółdzielni 

usługi przedstawiają w ofertach na kolejny okres wysokie 

koszty i ceny. Naprawdę w tych trudnych czasach będzie-

my zmuszeni oglądać „złotówkę z każdej strony”. Przed 

naszą Spółdzielnią jest wielki dylemat co zrobić, ile zrobić 

i w jakiej cenie zrobić, czy w ogóle zaczynać inwestycje, 

która inwestycja jest niezbędna, którą możemy  wstrzy-

mać. Oczywiście po to są organizowane spotkania w listo-

padzie, aby jak najwięcej spraw można było uzgodnić 

z naszymi Członkami Spółdzielni. Na pewno w naszym 

biuletynie „Nasze Mieszkanie” nasi członkowie Spół-

dzielni znajdą sprawozdania z naszej działalności. Za-

chęcam do śledzenia naszych informacji. 

Dziękuję za rozmowę.

Skład Rady Nadzorczej 
na kadencję 2022-2025
Przewodniczący Rady Nadzorczej: 

Grażyna Rębacz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 

Joanna Kozińska

Sekretarz Rady Nadzorczej: 

Irena Czaplińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej: 

Grażyna Dąbkiewicz

Z-ca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Nadzorczej: 

Sławomir Maliszewski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej: 

Damian Jopek

Członek Rady Nadzorczej: Jolanta Cisek  

Członek Rady Nadzorczej: Iwona Pierchała

Członek Rady Nadzorczej: Dariusz Sas

Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r., 
według list obecności przedstawiała się następująco:
Lp. Nazwa Części  Ilość Członków uprawnionych  Obecnych   Frekwencja

  WZ  (na dzień zebrania)   na zebraniu  % udział

1.   Os. Arki Bożka  2132     60  2,81

2.  Os. Pionierów  2252     43  1,91

3.  Os. Zdrój   1322     59  4,46

4.  Os. Przyjaźń  558     45  8,06

5.  Os. Złote Łany  389     15  3,86

6.  Wodzisław Śląski  578     4  0,69

  RAZEM   7231     226*    3,13 

* w tym: liczba pełnomocników 

Podjętych zostało łącznie 16 uchwał  dotyczących lat sprawozdawczych 2020 i 2021 w tym: zatwierdzenia 
sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, finansowych, nadwyżek bilansowych, dotyczących udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu, wyboru członków Rady Nadzorczej, a także została podjęta uchwała 
odnośnie zwiększenia limitu środków przyznanych z funduszu zasobowego na likwidację barier architek-
tonicznych. 
W trakcie poszczególnych części  Walnego Zgromadzenia, w ramach zgłaszania wolnych głosów, uwag 
i zapytań, poruszane były tematy związane z zakresu remontów budynków oraz terenów zewnętrznych 
oraz ogólnego funkcjonowania nieruchomości i ich otoczenia.
Dokumenty z tegorocznych zebrań Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej 
www.smjasmos.pl w zakładce Organy Spółdzielni.
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Od stycznia 2023 roku wzrost opłaty 
za odpady komunalne w Jastrzębiu-Zdroju
W dniu 27 października 2022 roku Rada Miasta Jastrzę-

bie-Zdrój będzie debatowała nad projektem uchwały 

przedstawionym przez Panią Prezydent Annę Hetman 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. W tymże projekcie 

uchwały, czytamy między innymi: Ustala się stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego 

mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 

33,80 zł miesięcznie oraz ustala się stawkę opłaty podwyż-

szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jed-

nego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wyso-

kości 67,60 zł miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny. Czyli mamy wzrost o około 14,5% 

kosztów odbioru odpadów komunalnych przez Urząd 

Miasta. 

Jest jednak jedna rzecz nie do zaakceptowania np. przez 

spółdzielnie w drugim projekcie uchwały zapropo-

nowanym przez panią Prezydent Annę Hetman w spra-

wie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Władze miasta przygotowały nowe zasady rozliczania 

się za tzw. śmieci. Wprowadza ona zmiany, które zda-

niem części Radnych – zamiast uporządkować wywołają 

bałagan w miejskiej polityce odpadowej. 

Dotychczas rozliczaliśmy śmieci kwartalnie: 15 stycznia 

za ostatni kwartał poprzedniego roku, 15 kwietnia za 

pierwszy kwartał roku bieżącego, 15 lipca za drugi kwar-

tał i 15 października za trzeci. W skali roku, przy stawce 

29,50 daje to 354 zł. W przyszłym roku ma być inaczej. 

Mianowicie 15 stycznia zapłacimy za ostatni kwartał 

2022, ale datę płatności za pierwszy kwartał 2023 r. 

przyspieszono na 15 marca. Za drugi kwartał zapłacimy 

15 czerwca, za trzeci 15 września i za czwarty 15 grud-

nia. Oznacza to prawdziwą kumulację śmieciowych opłat, 

które przy wzrastającej od przyszłego roku stawce 

tworzą całkiem sporą sumę. W przyszłym roku zapłacimy  

za trzy miesiące ubiegłego roku tj. trzy razy po 29,50 zł 

(ostatni kwartał 2022) plus dwanaście razy po 33,80 zł 

(cztery kwartały 2023). W sumie daje to 494,10 zł. 

De facto oznacza to podwyżkę w 2023 roku o 39,58%

w skali tego roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” przygotowuje 

stosowne zaskarżenie tej uchwały (gdyby Radni na sesji 

czwartkowej przyjęli ten projekt – artykuł pisany w dniu 

25.10.22). Zdaniem naszej Spółdzielni obciążanie musi 

być zgodne z wynikającą z prawa unijnego zasadą „zanie-

czyszczający płaci” (art. 191 ust. 2 akapit pierwszy zda-

nie drugie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

art. 14 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z  19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy). Zasada 

ta była już – w kontekście opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – wykładana przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zasadnicze znacze-

nie ma wyrok C- 254/08 „Futura Immobiliare”. Wynika 

z niego, że zasada „zanieczyszczający płaci” nakłada 

z jednej strony obowiązek ponoszenia kosztów zagospo-

darowania odpadów, ale z drugiej stanowi także źródło 

uprawnienia do nie bycia obciążanym kosztami „oczy-

wiście nieproporcjonalnymi” (w stosunku do ilości i ro-

dzaju wytwarzanych odpadów). Spółdzielnie Mieszka-

niowe nie mają możliwości złożenia prawidłowo dekla-

racji "z góry", a opłaty będą nie adekwatne do zasady 

unijnej i naszego prawa, że „zanieczyszczający płaci” za 

faktycznie wyrzucone odpady komunale. 

Warto wiedzieć, że jeżeli większość Radnych Miasta 

poprze projekt uchwały Pani Prezydent Anny Hetman 

dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi, będą 

one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

Tarcza Antyinflacyjna podpisana 
przez Prezydenta RP

Tym samym przewidziana w tarczy stawka 0% VAT bę-

dzie nadal obejmować podstawowe produkty spożyw-

cze opodatkowane wcześniej 5% podatkiem. Zerowa 

stawka VAT będzie miała też zastosowanie do nawozów, 

środków ochrony roślin i innych środków wspomagają-

cych produkcję rolniczą (zamiast 8%), a także do gazu 

ziemnego (zamiast 23%., a od 1 lutego 2022 r. 0 %).

Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w Spół-

dzielniach Mieszkaniowych jest to bardzo ważna infor-

macja ponieważ stawka 5% VAT będzie mieć zastosowa-

nie do energii elektrycznej. Bardzo istotnym elemen-

tem jest też utrzymanie niższej stawki VAT na ogrze-

wanie systemowe w naszych blokach (zamiast 23%, 

a od 1 lutego 2022 r. 5%),  oraz utrzymanie 8% VAT do 

paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Dlatego utrzymujemy nadal kurs cen za ogrzewanie CO, 

które nam przedstawiła PGNIG Termika Przemysłowa. 

Decyzją Prezesa URE została zatwierdzona nowa taryfa 

cieplna dla PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa 

S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Opłata stała za moc zamówio-

ną w poszczególnych grupach odbiorców dla naszej 

Spółdzielni wzrosła średnio o 20,47%. Natomiast 

wzrost opłaty zmiennej za dostawę ciepła kształtuje się 

na poziomie od 44,06% do 61,17%.

Rząd zmienił wysokość stawki VAT za energię cieplną  

w styczniu 2022 r. na 8%, a w lutym na 5%. To dało wy-

mierne oszczędności dla naszych lokatorów. Zeszły 

sezon grzewczy mieliśmy krótszy o 14 dni, zima była 

o 1 stopień cieplejsza, to kolejne czynniki mające bez-

pośredni wpływ na mniejsze koszty. To przełożyło się 

również na to, że większość naszych lokatorów otrzyma 

zwroty za poprzedni sezon grzewczy.  Przypominamy, że  

każdy budynek jest rozliczany osobno, a w przypadku 

podzielników indywidualnych, każde mieszkanie też 

rozliczamy osobno.

Warto też wiedzieć, że akcyza zostaje 

obniżona do unijnego minimum

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu 

minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre pa-

liwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stano-

wiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplo-

ny LPG; również zwalnia z tego podatku energię elek-

tryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; 

obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki 

olej opałowy.

Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych 

z podatku od sprzedaży detalicznej

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja przewiduje 

utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym, podwyż-

szonym poziomie 8 i 23 % w przyszłym roku, co - jak 

uzasadniono - związane jest z planowanym skokowym 

wzrostem wydatków na obronność. Od 2024 r. podwyż-

szone o 1% stawki VAT będą stosowane w oparciu o no-

wy mechanizm powiązany z poziomem wydatków na 

obronność. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne 

wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 

3 proc. PKB.

Informacja na podstawie doniesień medialnych. 

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  przedłużającą 
tarczę antyinflacyjną. Oznacza to, że niższe stawki VAT m.in. na żywność, paliwa, a także zwolnienie 
z akcyzy energii elektrycznej będą obowiązywać do 31 grudnia br.
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Termomodernizacja
ANKIETUJEMY nasze budynki

Na budynku przy ul. Konopnickiej 2 planowane jest docieplenie 

ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 180 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 25%, tj. ok. 10 450,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 870,00 zł  tj. 2,25 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

180 000,00zł / 120 m-cy / 387,30 m² = ok. 3,80 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Konopnickiej 4 planowane jest docieplenie 

ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 180 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 25%, tj. ok.  9 750,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 810,00 zł tj. 2,05 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

180 000,00zł / 120 m-cy / 393,96 m² = ok. 3,80 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Konopnickiej 6 planowane jest docieplenie 

ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 180 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 25%, tj. ok.  7 750,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 645,00 zł tj. 1,64 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

180 000,00zł / 120 m-cy / 393,96 m² = ok. 3,80 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Konopnickiej 10 planowane jest docieplenie 

ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 180 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 25%, tj. ok. 10 350,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 860,00 zł tj. 2,18 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

180 000,00zł / 120 m-cy / 393,96 m² = ok. 3,80 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Kopernika 2-4 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją:  360 000,00zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 15%, tj. ok.10 850,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 905,00 zł tj. 1,20 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

360 000,00zł / 120 m-cy / 755,90 m² = ok. 4,00 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Moniuszki 2 planowane jest docieplenie ścian 

podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane koszty 

i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 180 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 15%, tj.ok. 4 650,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 390,00 zł tj. 1,03 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

180 000,00zł / 120 m-cy / 377,84 m² = ok. 4,00 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Moniuszki 4-6 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 360 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

  budynku: 15%, tj. ok. 9 400,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 785,00 zł tj. 1,03 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

360 000,00zł / 120 m-cy / 757,49 m² = ok. 3,95 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Moniuszki 8-10 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 360 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

  budynku: 15%, tj. ok. 9 100,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 760,00 zł tj. 1,00 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

360 000,00zł / 120 m-cy / 756,54 m² = ok. 3,95 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Morcinka 5-7 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją:  360 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 15%, tj. ok. 6 250,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 520,00 zł tj. 0,68 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

360 000,00zł / 120 m-cy / 763,80 m² = ok. 3,95 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Morcinka 6-8 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 430 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 15%, tj. ok. 7 600,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 630,00 zł tj. 0,72 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

430 000,00zł / 120 m-cy / 881,90 m² = ok. 4,05 zł/m²/m-c

Na budynku przy ul. Poprzecznej 1-5 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 450 000,00 zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 15%, tj. ok. 9 600,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 800,00 zł tj. 0,79 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

450 000,00zł / 120 m-cy / 1 012,68 m² = ok. 3,70 zł/m²/m-c.

Na budynku przy ul. Poprzecznej 14-18 planowane jest docieple-

nie ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowa-

ne koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją:  450 000,00zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

  budynku: 15%, tj. ok.12 900,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 1 075,00 zł tj. 1,06 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

450 000,00zł / 120 m-cy / 1 012,30 m² = ok. 3,70 zł/m²/m-c.

Na budynku przy ul. Słonecznej 10-18 planowane jest docieplenie 

ścian podłużnych oraz docieplenie stropów piwnic, a szacowane 

koszty i efekty tych prac przedstawiają się następująco: 

 1. Szacowana wartość prac dociepleniowych 

  wraz z dokumentacją: 750 000,00zł

 2. Okres spłaty robót dociepleniowych: 120 miesięcy (10 lat)

 3. Szacowane roczne oszczędności kosztów ogrzewania

   budynku: 15%, tj. ok. 20 900,00 zł/rok,

co pozwoliłoby na zmniejszenie zaliczek na centralne ogrzewa-

nie w skali budynku miesięcznie ok. 1 740,00 zł tj. 1,06 zł/m²/m-c.

W sumie szacowany koszt :

750 000,00zł / 120 m-cy / 1634,40 m² = ok. 3,82 zł/m²/m-c

DLACZEGO OPŁACA SIĘ PRZEPROWADZIĆ 

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO? 

Koszty ogrzewania rosną o wiele szybciej niż koszty realizacji za-

dania termomodernizacji na naszych budynkach. Biorąc pod uwa-

gę, że w naszych szacunkach (przedstawione w naszym biuletynie) 

są pokazane obecne koszty CO. Każdy kolejny rok to wzrost kosz-

tów CO będzie powodować, że ta inwestycja staje się bardziej 

opłacalna. To oczywiście przekłada się na komfort mieszkania 

i przekłada się też na jego wartość jako nieruchomości. Proszę 

zwrócić uwagę, że w ankietach przedstawiamy bardzo realne sza-

cunki z cenami na dzień dzisiejszy i rozliczenie jest brane pod uwa-

gę jako minimum, które docelowo chcemy uzyskać. Okres zwrotu 

szacujemy na 10 lat. Jednak należy zwrócić uwagę, że jeszcze mo-

żemy skorzystać z 30% dofinansowania, co skróci okres do 7 lat. 

Biorąc pod uwagę wzrost cen CO ten okres może się jeszcze skró-

cić. W większości przypadków koszt inwestycji może być jeszcze 

niższy ponieważ koszty inwestycji będą weryfikowane w trakcie 

organizacji przetargu na prace termomodernizacyjne. Podstawo-

wymi efektami termomodernizacji, jest zmniejszenie zapotrzebo-

wania budynku na energię cieplną, czyli zmniejszenie kosztów 

pozyskania energii – jednym słowem OSZCZĘDNOŚĆ, ale dodat-

kowo redukcja lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodli-

wych dla środowiska czyli OCHRONA POWIETRZA.

Ogromnym wsparciem dobrze przeprowadzonej termomoderni-

zacji jest rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny. Określa 

on zakres inwestycji, które warto wykonać, zastosowane rozwią-

zania techniczne oraz koszty związane z planowanym przedsię-

wzięciem. W tym roku w SM „JAS-MOS” Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prze-

prowadzał na naszych budynkach audyt. Audyty w stosunku 

do naszych termomodernizacji wyszły pozytywnie. Zasoby Spół-

dzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" na dzień 01.07.2021 r. obej-

mują ogółem 6538 mieszkań w 121 budynkach z czego „docie-

pliliśmy” już 109 bloków. Biorąc pod uwagę aspekt planów remon-

towych, termomodernizacji obiektów i uzyskania wymiernych 

korzyści na tych ostatnich budynkach oczekujemy pozytywnych 

opinii członków spółdzielni w związku z przeprowadzonymi in-

westycjami. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TERMOMODERNIZACJI:

ź mniejsze rachunki za ogrzewanie mieszkania i klatek 

schodowych, 

ź poprawa stanu technicznego i estetyki budynku,

ź poprawa komfortu cieplnego i akustycznego budynku,

ź poprawa komfortu w okresie letnim,

ź lepszy mikroklimat wewnątrz, dzięki ustabilizowaniu 

temperatury i wilgoci,

ź dłuższa trwałość budynku i odporność mechaniczna,

ź mniejsze emisje smogu i CO2, ochrona środowiska. 

Zwracamy się z prośbą do lokatorów o czynny udział w ankietowaniu naszych budynków (niżej wymienionych). 
Do 30 listopada będziemy przyjmować od Państwa wypełnione ankiety, w których szczegółowo przedstawimy 
informację dotyczącą finasowania i rozliczenia poszczególnych budynków. Poniżej przedstawiamy budynki, 
które są ankietowane wraz z oszacowaniem ekonomicznym inwestycji. Okres zwrotu szacujemy na 10 lat. 
Jednak należy zwrócić uwagę, że jeszcze możemy skorzystać z 30% dofinansowania, co skróci okres do 7 lat 
zwrotu inwestycji. Biorąc pod uwagę wzrost cen CO,  ten okres może się jeszcze skrócić. 
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Chodząc od lekarza do lekarza mamy czasem wrażenie, że 

nasze problemy zdrowotne nie znikają, a my pozostajemy 

bezradni ze swoimi kłopotami.

Warto wówczas przyjrzeć się innym możliwościom wspie-

rania naszego zdrowia, a takie daje nam współczesna medy-

cyna. Każdy z nas wie, że tlen to podstawa prawidłowego 

funkcjonowania organizmu i bez niego nie ma życia. Ta oczy-

wista prawda stoi u podstaw działania tlenoterapii hiperba-

rycznej, która jest jedną ze skuteczniejszych terapii wspo-

magających w przypadku wielu schorzeń. Tlen podawany 

do organizmu w warunkach wysokiego ciśnienia (specjalnej 

komorze hiperbarycznej) łatwiej przedostaje się do komó-

rek ludzkiego ciała i znacznie przyspiesza procesy napraw-

cze w uszkodzonych obszarach ciała.

Zabiegi w komorze pomogły już wielu osobom w rożnych 

chorobach:

Pan Jan (63 lata) - ze stopą cukrzycową, szukał dla siebie 

pomocy w dolegliwościach bólowych i zmianach skórnych. 

Korzystanie z sesji w komorze poprawiało stan jego stopy 

– Bóle nóg i mrowienie znacznie się zmniejszyły, a rany za-

częły się bardzo szybko goić.

Pani Agnieszka (46 lat) - po przechorowaniu COVID – 19 

miała napady duszności, bardzo szybko się męczyła, odczu-

wała całkowity spadek energii – po dobyciu serii zabiegów 

w komorze hiperbarycznej zauważyła znaczną różnicę 

– „Duszności zniknęły, moja kondycja poprawiała się, czuję, 

że mam więcej siły, w końcu mogę wejść bez przystawania 

na 2 piętro”.

Pan Ryszard (69 lat) - po przebytym zabiegu operacyjnym 

w wyniku wypadku – „Byłem obolały, a rany i szwy nie chcia-

ły się goić – Jak tylko zacząłem się jako tako poruszać, rozpo-

cząłem sesje w komorze hiperbarycznej i musze przyznać, 

że z każdym zabiegiem widzę poprawę -  gojenie się ran jest 

szybsze, lepiej się czuję, potrafię już całkiem dobrze sam 

funkcjonować”.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej są pomocne w takich dole-

gliwościach jak: trudno gojące się rany i oparzenia, stany po 

zabiegach chirurgicznych, stany przed i po zawale oraz uda-

rze, urazy narządów, powikłania po COVID–19, cukrzyca, 

miażdżyca, choroby skórne (grzybica, trądzik, łuszczyca) czy 

zakażenia bakteryjne. To także leczenie depresji, anemii, 

migreny i stresu. Zabiegi pomagają w chorobach Alzheimera 

i Parkinsona, przy porażeniu mózgowym, a także przy zakrze-

picy, nadciśnieniu, zaburzeniach układu pokarmowego 

(w tym nadwadze!) oraz zaburzeniach neurologicznych. To 

dobra regeneracja dla sportowców i wiele innych zastosowań.

Każdy z naszych pacjentów, który korzystał z zabiegów 

w komorze z hiperbarycznej też przyszedł ze swoją własną 

historią, a przede wszystkim determinacją, by pomóc sobie 

lub swoim bliskim.

Zadowolenie osób którym udało się pomóc ogromie cieszy 

i daje motywację do dalszego działania.

Chcemy cieszyć się razem z pacjentami ich sukcesami na 

drodze do odzyskania zdrowia.Nie wiesz czy to coś dla Cie-

bie? Zawsze możesz do nas zadzwonić, zapytać – czekamy 

na Twój telefon.

Odwaga w szukaniu pomocy dla siebie i swoich bliskich za-

wsze procentuje.

Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8

tel. 737  989  535, www.tlenowakomora.pl 

Zdrowie bez tabletek

Kalendarz wydarzeń 
Sali Koncertowej 
w Jastrzębiu-Zdroju
17.10.2022 / 17:00 / Wstęp wolny

Popis klasy skrzypiec

18.10.2022 / 18:00 / Wstęp wolny

Recital fortepianowy Jakuba Urgoła

22.10.2022 / 19.00

Koncert jazzowy

Wykonawca: Przemysław Strączek 

CULTURAL CONCEPT feat. Kandara

Diebate - premiera płyty

Organizator: Fundacja Jazzu Trzeba

Bilety dostępne u wykonawcy

23.10.2022 / 18.00

Koncert muzyki celtyckiej

Wykonawcy: Carrantuohill

Bilety dostępne u wykonawcy

25.10.2022 / 18:00 / Wstęp wolny

Recital fortepianowy Edyty Suchanek

27.10.2022 / 17:00 / Wstęp wolny

Koncert uczniów ZSPM w Żorach

29.10.2022 / 18:00 / Wstęp wolny

Koncert Illusion of Movement

WUWER / DANEK / DZIERŻĘGA / MYSZKOWSKI 

/ FOLWARCZNY / SAVCHENKO

09.11.2022 / 17:00 / Wstęp wolny

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

14.11.2022 / 18:00 / Wstęp wolny

Koncert gitarowy

Marcin Dylla Kupiński Guitar Duo: 

Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiński

16-18.11.2022

XIII Międzynarodowy Konkurs "Instrumenty Dęte"

19.11.2022 / 19.00

Zaduszki jazzowe - Yes4Jazz - Trzaskowski Rework, 

muzyka Andrzeja Trzaskowskiego

Organizator: Fundacja Jazzu Trzeba

Impreza zewnętrzna biletowana 

26.11.2022 / 17:00 / Wstęp wolny

Recital fortepianowy Anny Lipiak "Muzyka dla duszy"

27.11.2022

Finał Konkursu Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój

01.12.2022 / 18:00 / Wstęp wolny

Recital fortepianowy Julia Grzegorzewska i Filip Bies






