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Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej

Zarząd przedstawił informację dot. gospodarki 

lokalami mieszkalnymi za pierwsze półrocze 

2022r. Prezes poinformował, że w omawianym 

okresie Spółdzielnia dysponowała 10 wolnymi 

lokalami mieszkalnymi z czego:

ź 3 lokale zasiedlone zostały w wyniku 

zorganizowanego przetargu na najem, 

ź 4 lokale mieszkalne przeznaczone zostały 

na najem dla uchodźców z Ukrainy,

ź 2  lokale zbyto w drodze przetargu na 

ustanowienie i sprzedaż prawa własności, 

ź 1 lokal mieszkalny jest obecnie w trakcie 

procedury przetargowej na najem.

Zarząd przedstawił też informację dotyczącą 

zaległości w zakresie wnoszenia opłat za lokale 

mieszkalne za pierwsze półrocze 2022 roku. 

Zastępca Prezesa - Główna Księgowa zrefe-

rowała temat. Poinformowała, że wysokość 

zadłużenia na dzień 30.06.2022r. wynosi 

2 630 868,24 zł i w odniesieniu do stanu za-

ległości na dzień 31.12.2021r. odnotowano 

wzrost zadłużenia o kwotę 211 251,33 zł. 

Zobowiązania „byłych” lokatorów wobec Spół-

dzielni na dzień 30.06.2022r. kształtują się na 

poziomie 1 997 818,88 zł. W stosunku do dłuż-

ników w dalszym ciągu prowadzona jest egze-

kucja komornicza. 

Ponadto przedstawiła strukturę zadłużenia 

z podziałem na poszczególne tytuły prawne do 

lokali oraz wysokość zadłużenia na poszcze-

gólnych nieruchomościach. Zarząd wyjaśnił, że 

największe zadłużenie jest w grupie dłużników 

wobec, których toczy się postępowanie spad-

kowe zmierzające do ustalenia aktualnych wła-

ścicieli. 

Zarząd na bieżąco analizuje stan zaległości. 

Służby windykacyjne w sposób ciągły prowa-

dzą działania w celu zminimalizowania zaległo-

ści. Ponadto od listopada 2019 roku. Kodeks 

postępowania cywilnego wprowadził nowe re-

gulacje dotyczące doręczeń korespondencji. 

Wielokrotnie brak możliwości ustalenia adre-

su zamieszkania wstrzymuje działania windy-

kacyjne. Regulacje te w znacznym stopniu 

utrudniają i opóźniają uzyskanie prawomoc-

nego nakazu zapłaty. Uniemożliwia to tym sa-

mym prowadzenie skutecznej egzekucji wobec 

dłużnika. Do końca czerwca br. Sąd zwrócił 

Spółdzielni 11 pozwów, których nie udało się 

doręczyć pozwanym. 

W wyniku udzielonych wyjaśnień RN jedno-

głośnie przyjęła informację w zakresie zaległo-

ści w opłatach wnoszonych do Spółdzielni 

przez lokatorów za I półrocze 2022 roku.

W odpowiedzi na wniosek Rady Nadzorczej 

z czerwca br. Zarząd przedstawił informację 

dotyczącą wykazu wynajmowanych pomiesz-

czeń dodatkowych oraz przychodów z tego ty-

tułu za pierwsze półrocze br. Prezes poinfor-

mował, że na dzień 30.06.2022r. Spółdzielnia 

wynajmuje 828 pomieszczenia, a przychód 

z ich wynajmu wynosił za pierwsze półrocze br. 

70 222,23 zł.

Z protokołem z Posiedzenia Rady Nadzorczej, 

które odbyło się w miesiącu lipcu br. Członko-

wie Spółdzielni mogą zapoznać się na stronie 

internetowej www.smjasmos.pl. 

Bartłomiej Sułkowski  

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

SM „JAS-MOS”

Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym. Jak zawsze w naszych biuletynach „Nasze Mieszkanie” 
przedstawiam Państwu krótkie sprawozdanie z posiedzenia naszej Rady Nadzorczej. W bieżącym 
biuletynie w imieniu Rady przedstawię Państwu informację z posiedzenia RN  z miesiąca lipca br.  
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Porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia 2022 rOKU
1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Prezydium 
 (Przewodniczącego i Sekretarza).

3) Wybór Komisji:
          a)  Skrutacyjnej (2-3 osoby),
          b) Wyborczej (2-3 osoby).

4) Odczytanie porządku obrad 
 Walnego Zgromadzenia.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania
  części Walnego Zgromadzenia.   

6) Prezentacja kandydatów 
 do Rady Nadzorczej i wybory 
 Rady Nadzorczej.

7) Przedstawienie sprawozdań:
  a. Zarządu z działalności Spółdzielni 
 za 2020 rok i 2021 rok,
  b. finansowego za 2020 rok i 2021 rok,
  c. z działalności Rady Nadzorczej 
 za 2020 rok i 2021 rok.

8) Dyskusja nad sprawozdaniami. 

9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 a. zatwierdzenia sprawozdań 
 finansowych: za 2020 rok i 2021 rok,
  b. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu: 
 - za 2020 rok i udzielenia absolutorium
  każdemu z członków zarządu oddzielnie,
 - za 2021 rok i udzielenia absolutorium
  każdemu z członków zarządu oddzielnie.
  c. przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej
  za 2020 rok i za 2021 rok. 

10) Omówienie propozycji zarządu oraz
 podjęcie uchwał w sprawie podziału
  nadwyżki bilansowej za 2020 rok 
 i 2021 rok. 

11) Omówienie propozycji Zarządu oraz
  podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia
  limitu środków przyznanych z funduszu
  zasobowego na likwidację barier 
 architektonicznych.

12) Sprawy wniesione przez członków 
 Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 10-12
 ustawy o spółdzielniach 
 mieszkaniowych. 

13) Wolne głosy, uwagi i zapytania.

14) Zamknięcie obrad.

L.p. Nazwa Części WZ Data      Miejsce

   Osiedle A. Bożka 15.09.2022 r.  S  zkoła Podstawowa Nr 10

 1.  ulice: Zielona, Harcerska,  czwartek  u   l. Zielona 2A

   Miodowa, Wrzosowa godz. 15.30  s  ala gimnastyczna

   Osiedle Pionierów 20.09.2022 r. S   zkoła Podstawowa Nr 6

 2.  ulice: Kaszubska, Kurpiowska, wtorek    ul. Śląska 6

   Śląska, Warmińska, Pomorska godz. 15.30      sala gimnastyczna

   Osiedle Zdrój   

   ulice: Konopnickiej, K. Miarki, Słoneczna,  22.09.2022 r. Zespół Szkół  Nr 9

 3.  Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu,  czwartek ul. 11 Listopada 4

   1 Maja, Staszica, Jana Pawła II,  godz. 15.30 sala gimnastyczna

   11 Listopada, gen. Andersa

   Osiedle Przyjaźń  26.09.2022 r. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

 4.  ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki,  poniedziałek ul. Piastów 15

   Morcinka, Kopernika, Krasickiego godz. 15.30 sala gimnastyczna

5.  Osiedle Złote Łany 27.09.2022 r. Przedszkole

   ulica Wiejska wtorek ul. Wiejska 35 i 

    godz. 15.30

   Wodzisław 28.09.2022 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 6.  ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego,  środa ul. Wyszyńskiego 41

   PCK, Plac Zwycięstwa  godz. 15.30 aula

Harmonogram części Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

Kolegium WZ – 05.10.2022 r. – godz. 15.00 – siedziba Spółdzielni – sala nr 7.
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Lista kandydatów do Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
na kadencję 2022-2025
w kolejności alfabetycznej
(dane zostały sporządzone w oparciu o pisemne zgody kandydatów)

L.p. Nazwisko i imię  Osiedle/Adres   Wykształcenie  Informacje dodatkowe

1.  Cisek Jolanta Oś. Zdrój     średnie   61 lat, emerytka

    ul. 1 Maja 6/5            

2.  Czaplińska Irena Os. A. Bożka    średnie  W poprzedniej kadencji RN pełniła    funkcję 

    ul. Zielona 17/27  ekonomiczne        Z-cy Przew.Komisji Rewizyjnej

3.  Dąbkiewicz Grażyna Os. A. Bożka    średnie-technik  emerytka

     ul. Zielona 38/3   ekonomista  

          

4.  Drzewiecka-Nowak Barbara Oś. Przyjaźń     średnie-technik  68 lat, emerytka

    ul. Krasickiego 15/16 chemik 

5.  Jopek Damian  Oś. Pionierów    wyższe 29 lat, operator maszyn

    ul. Pomorska 21/11           

6.  Jordan Beata Oś. Zdrój     wyższe 45 lat, pracownik samorządowy

    ul. Staszica 8/19      

7.  Kozińska Joanna  Oś. A. Bożka     średnie 52 lata

    ul. Zielona 5/29      

8.  Latoch Wiesław Oś. A. Bożka     średnie  64 lata, emeryt

    ul. Zielona 33/42  techniczne     

9.  Maliszewski Sławomir Os. Złote Łany    66 lat, emeryt

    ul. Wiejska 9B/1        

10. Pierchała Iwona  Os. Pionierów   średnie 38 lat, urzędnik - audytor

    ul. Śląska 11/45       

11. Rębacz Grażyna Os. Pionierów   wyższe 61 lat, pielęgniarka

    ul. Śląska 11/65        

12. Sas Dariusz Oś. Przyjaźń     średnie - technik  57 lat, rencista

    ul. Górnicza 38/4  elektronik   

13. Ślazińska Grażyna  Oś. Zdrój     średnie  62 lata

    ul. Słoneczna 36/6  techniczne     
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Podsumowanie 88 miesięcy 
pracy Rady Nadzorczej

Mija 88 miesięcy Pańskiej pracy w Radzie 

Nadzorczej SM „JAS-MOS” to spory okres, 

jak Pan będzie wspomniał swoją pracę? 

To nie tylko moja praca. Chcę bardzo mocno pod-

kreślić, że to jest praca zespołowa. Cała Rada Nad-

zorcza, która składa się z 9 członków, trzyosobowy 

Zarząd wraz ze wszystkimi pracownikami i oczy-

wiście Członkowie Spółdzielni. Gdyby nie było 

współpracy, zaufania, burzy pomysłów, kontroli, 

wyznaczania wspólnie celów, to można by stwier-

dzić, że nie uzyskalibyśmy pozytywnego efektu 

pracy zespołowej.  Pokazał to początek naszej pra-

cy, gdzie najpierw nie potrafiliśmy się dogadać z po-

przednim Prezesem. Potem okazało się, że w samej 

Radzie powstał konflikt i były Przewodniczący za-

miast kontrolować pracę zarządu chciał nim kiero-

wać. A wszyscy wiedzą, że zgodnie z prawem Rada 

Nadzorcza jest organem nadzorczym. Może oczy-

wiście sugerować i wyznaczać cele, ale za ich reali-

zację jest odpowiedzialny Zarząd wraz z pracowni-

kami, którzy podejmują odpowiednie działania. 

Faktycznie na początku  2016 roku było trochę 

zamieszania, zostało zwołane Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie, które dokonało zmiany 

w składzie Rady Nadzorczej. 

Tak było i tak musiało się stać. Bo najważniejsze 

decyzje w ramach prawa podejmują Członkowie 

Spółdzielni. Wówczas Rada Nadzorcza zwróciła się 

do Członków o ustalenie hierarchii ważności oraz 

określenia kierunków działania naszej Spółdzielni. 

Był to moment decydujący, który pozwolił nam 

wiele projektów skutecznie zrealizować. A jak się 

okazało było wiele rzeczy do zrobienia, bo nasza 

Spółdzielnia nie zaliczała się do tych przodujących. 

Proszę przypomnieć od czego zaczęliście.

Na początek zaproponowaliśmy, aby za porządek, 

ład i czystość na naszych klatkach schodowych 

w budynkach odpowiadali nasi pracownicy. Po 

przeprowadzeniu ankiet, i wielu konsultacjach 

(w „gorącej atmosferze”) ruszyliśmy z tym projek-

tem. Przyjęliśmy 25 pracowników, żeby sprostać 

temu zadaniu. Za ład, porządek, odśnieżanie tere-

nów zewnętrznych i utrzymanie terenów zielonych 

wybraliśmy w  przetargu na okres 5 lat firmę ze-

wnętrzną. Wprowadziliśmy systemowe rozwiąza-

nie odczytu elektronicznego liczników wody i po-

dzielników ciepła. 

Od wyboru większości członków Rady Nadzorczej na pierwszą ich kadencję minęło 88 miesięcy. 
W dniach od 15 września do 5 października odbędzie się Walne Zgromadzenie (6 części i posiedzenie kolegium 
Walnego Zgromadzenia). Rozmawiamy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Bartłomiejem Sułkowskim.

 Warmińska 44-56 

 Krasickiego 4 

 Warmińska 30-42 

 Kaszubska 3  Warmińska 28 
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A co z zasobami: mieszkania, 

lokale użytkowe, piwnice?

Jak się okazało nasza Spółdzielnia każde odzy-

skane mieszkanie (np. od dłużników) sprzedawała. 

W tej chwili zależy to od statusu prawnego miesz-

kania. Część nadal odsprzedajemy w przetargu, ale 

część oddajemy w najem też w drodze przetargu. 

W ten sposób nie wyzbywamy się swojej własności, 

która przynosi nam dochód. Ponadto niestety 

przez trzy lata porządkowaliśmy (zinwentaryzo-

waliśmy) pomieszczenia piwniczne, komórki loka-

torskie na klatach schodowych, które były zajmo-

wane przez lokatorów bez żadnego uregulowania. 

Te działania uporządkowały stosunek własności 

i opłaty za tak zwane dodatkowe pomieszczenia. 

Przy okazji tych działań pozyskaliśmy dodatkowy 

dochód, który między innymi pozwolił na realizację 

zaleceń Sanepidu dotyczących pomieszczeń so-

cjalnych (łazienek, WC, szatni) dla pracowników 

fizycznych, a w dalszej kolejności realizowaliśmy 

ten zakres  w administracjach osiedlowych. 

Proszę przypomnieć o inwestycjach?

Jako pierwsi w mieście rozpoczęliśmy montaż wiat 

śmietnikowych i to systemowo we wszystkich loka-

lizacjach, w których można to było zrealizować. 

Podnieśliśmy standard na placach zabaw poprzez 

montaż dodatkowych elementów i staraliśmy się je 

ujednolicić. Na wniosek lokatorów zorganizowali-

śmy cztery place rekreacyjne. I rozpoczęliśmy na 

nowo, tak żeby zwiększyć estetykę otoczenia, za-

gospodarowywać tereny przed klatkami (ogródki).

A trudniejsze inwestycje?  

Może nie trudniejsze, ale na pewno bardziej wyma-

gające:  to wymiana wind, dalszy ciąg termomoder-

nizacji w dwóch budynkach, udało się zamontować 

też fotowoltaikę (chodzi głównie o dofinansowanie 

zewnętrzne tych inwestycji). Potrzebne inwesty-

cje, a trudne do realizacji z wielu przyczyn, to budo-

wa nowych  miejsc parkingowych. Trudne z tego 

powodu, że brakuje lokalizacji  tj. terenów, na któ-

rych mogłyby one powstawać i oczywiście jest to 

bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Ale kilka 

miejsc parkingowych udało nam się zmodernizo-

wać i zrealizować nowe projekty. Bardzo trudno 

było podjąć się wyzwania modernizacji balkonów 

francuskich na ul. Warmińskiej i Pomorskiej. Ale 

cieszę się, że ten proces  ruszył i mam nadzieję, że 

lokatorzy z pozostałych budynków wkrótce też 

będą  cieszyć się balkonami.

Wydaję mi się, że Wasza druga kadencja nie 

należała do łatwych, choćby ze względu na 

pandemię COVID 19?

Tak jak wszystkich, również nas zaskoczyła pande-

mia, a zwłaszcza utrudniła wiele firmom, a także 

nam pracę. I w tym przypadku zafunkcjonował cały 

system, wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że ten 

trudny czas wymaga poświęceń. Pracownicy 

Spółdzielni stanęli na wysokości zadania, bo to za 

sprawą tego, że zrezygnowali na ten trudny czas 

z części świadczeń, które to środki finansowe mo-

gliśmy przesunąć na zakup środków ochronnych 

 Wyszyńskiego 51-53  Krasickiego 4 

 Pomorska 17-29 

 Wrzosowa 1-19 

 Kaszubska 3 

 Warmińska 2-14  Warmińska 2-14 
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chroniących zdrowie pracowników, ale również na-

szych lokatorów. To pokazało, że ta współpraca 

i zrozumienie jest wielką wartością w naszej Spół-

dzielni. Muszę powiedzieć, że ani Rada Nadzorcza, 

ani Zarząd nie przerwaliśmy pracy, a zaszczepienie 

się przez 85% załogi spowodowało, że przez pan-

demię przeszliśmy w miarę zdrowo i na bieżąco re-

alizowaliśmy wszyscy swoje zadania. 

Wiele mówi Pan o współpracy jako istotny 

element rozwoju Spółdzielni.

Oczywiście, bo w tym elemencie upatruję możli-

wość rozwoju każdej firmy, nie tylko Spółdzielni. 

Dobrze jest, że Prezes wraz z pracownikami wy-

chodzi do lokatorów naprzeciw i znajduje czas, aby 

zorganizować spotkania w terenie, na których roz-

wiązuje się często bardzo dużo problemów bieżą-

cych, ale także konsultuje z lokatorami te większe 

inwestycje i ustala kierunki rozwoju. Oczywiście  

spotkania te mają również „różną temperaturę”, 

różny poziom dyskusji, jednak zawsze prowadzą do 

jakichś wniosków i dają poczucie więzi ze Spółdziel-

nią. Dzięki tej współpracy mogliśmy w trudnym 

ciężkim okresie dla ludzi z Ukrainy wyciągnąć po-

mocną do nich dłoń. W miarę naszych możliwości 

staraliśmy się pomóc uchodźcom przede wszyst-

kim w zakwaterowaniu, czyli znalezieniu tych 

„czterech kątów” dla siebie, odnaleźć się w nowej  

rzeczywistości. Na to pracowali lokatorzy, Rada 

Nadzorcza, pracownicy i Zarząd. To pokazało nasze 

wielkie serce i akcja się powiodła w całości. Nie my-

lę się, ale chyba jako jedyna Spółdzielnia nasza po-

moc była kompleksowa od przyjęcia siedmiu ro-

dzin, przekazania im darów rzeczowych i znalezie-

nia im mieszkań, tak aby mogli sami normalnie  fun-

kcjonować, aż po zapewnienie środków do codzien-

nego funkcjonowania. 

Jak układała się współpraca na zewnątrz naszej 

Spółdzielni?

W tym okresie muszę przyznać, że otworzyliśmy 

się na współpracę z organizacjami pozarządowymi 

z Zarządami Osiedli, jak już mówiłem wcześniej na 

bezpośrednią pracę w terenie z naszymi lokatora-

mi. Organizacja na przykład zawodów wędkarskich 

dla lokatorów tworzy swego rodzaju podstawy do 

budowania relacji - tych pozytywnych, które póź-

niej będą owocowały podczas dyskusji w tych me-

rytorycznych sprawach z lokatorami. 

To wszystko składa się na dobre wyniki naszej Spół-

dzielni. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim 

członkom Rady Nadzorczej za dobrą atmosferę 

pracy, za obowiązkowość i wytrwałość, pracowni-

kom chciałbym podziękować za fachowość, su-

mienność i dyscyplinę i wielkie serce do naszych lo-

katorów. Zarządowi dziękuję za stworzenie bardzo 

dobrych warunków do pracy na co dzień, stworze-

nie bezpiecznych warunków dla pracowników i lo-

katorów podczas pandemii. Dziękuję naszym 

Członkom za zaufanie, za wyrozumiałość, za 

współpracę na każdym etapie. To był ważny ele-

ment naszej pracy. 

Dziękuję za rozmowę.
 Zielona 21-31  Słoneczna 20-30 

 Pomorska 45-57 

 Górnicza 38  Krasickiego 4 

 Warmińska 44-56 

 Andersa 
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Chodząc od lekarz do lekarza mamy czasem wrażenie, że na-

sze problemy zdrowotne nie znikają, a my pozostajemy bez-

radni 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”.

Zbiegi 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 

pomóc 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

Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania 

ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

1.   Reklama firm 

     (możliwość upustu ceny o 10% w przypadku zleceń na zamieszczanie reklamy w co najmniej 3 kolejnych wydaniach)

Cała 
strona
265x360 mm

900 zł netto

1/2 
strony
265x180 mm
130x360 mm

450 zł netto

1/4 
strony
130x180 mm

250 zł netto

1/8 
strony
130x90 mm

100 zł netto

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

300 zł netto

2. Ogłoszenia niekomercyjne, wyborcze: 75% cen reklam firm

3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży”: 25,00 zł ne�o

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

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 
z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 3, tel. tel. 32 47  836 34.


