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ki i najpilniejsze potrzeby wydatkowania planowanych zajêæ? w Osiedlowym Domu Kultury dzia³a praco-
nadwy¿ek bilansowych. Bie¿¹ca analiza W ubieg³ym roku Spó³dzielnia wraz wania teatralna, a w sali Fundacji CUD przy 
wyników gospodarczych w 2019 roku z Ogniskiem TKKF Zabobrze przy JSM ulicy Kopernika 2 odbywaj¹ siê zajêcia 
wskazuje na wysok¹ dyscyplinê finansow¹, z³o¿y³a wniosek dotycz¹cy ca³orocznych taneczne. Raz w miesi¹cu seniorzy mog¹ 
co umo¿liwia pe³n¹ realizacjê przyjêtych zajêæ dla seniorów. Projekt przeszed³ skorzystaæ z bezp³atnych wejœciówek do kina 
zadañ. Dobre wyniki osi¹gniête przez weryfikacjê i po g³osowaniu mieszkañców oraz do teatru. W sierpniu planowana jest 
Spó³dzielniê zosta³y potwierdzone przez  wygra³ œrodki z Jeleniogórskiego Bud¿etu tak¿e wycieczka, a w grudniu Jarmark Miko-
lustratora Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Obywatelskiego na finansowanie projektu. ³ajkowy. Na wszystkie zajêcia obowi¹zuj¹ 
Mieszkaniowych RP, który dok³adnie zbada³ Od marca w ramach projektu odbywaj¹ siê zapisy, ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ 
siedem kluczowych obszarów dzia³alnoœci ró¿nego rodzaju zajêcia. W Klubie Seniora miejsc. 
Spó³dzielni za okres trzech lat (2016 – 2018). przy JSM prowadzone s¹ zajêcia artystyczne,  Dokoñczenie na str. 3
W obszernym protokole, który analizowa³a 
Komisja Rewizyjna, nie sformu³owano 
¿adnych zaleceñ polustracyjnych. Rada 
Nadzorcza na styczniowym posiedzeniu
w 2020 roku przyjê³a z satysfakcj¹ wysok¹ 
ocenê lustratora na tle podobnych Spó³dzielni 
Mieszkaniowych, które podda³ kontroli. 
Równoczeœnie nie potwierdzono zasadnoœci 
skargi z³o¿onej przez cz³onka JSM
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Czy zaanga¿owanie w pracê Komisji 
Rewizyjnej to jedyna Pañska aktywnoœæ
w Radzie?

Zdecydowanie nie. Podobnie, jak pozostali 
cz³onkowie Rady uczestniczê w przetargach
i negocjacjach cenowych z oferentami lub 
wykonawcami inwestycji, czy remontów. 
Biorê udzia³ w spotkaniach z Radami 
Nieruchomoœci, szczególnie tam, gdzie brak 
jest zgody i porozumienia co do realizacji 
podstawowych zadañ. Przyjmujê indywidu-
alne skargi lokatorów na dy¿urach, jak 
równie¿ w administracjach. W 2017 roku 
Rada oddelegowa³a mnie do dzia³ania
w zespole do zmian statutowych w zwi¹zku
z nowelizacj¹ Ustawy o Spó³dzielniach 
Mieszkaniowych. Uaktualniony statut zosta³ 
zatwierdzony w kolejnym roku na Walnym 
Zgromadzeniu Cz³onków. W 2019 roku jako 
przedstawiciel Rady wzi¹³em udzia³
w negocjacjach warunków umowy z firm¹ 
ubezpieczeniow¹ na kolejny 3-letni okres. 
Wynegocjowano niezmienion¹ sk³adkê,
z mo¿liwoœci¹ jej obni¿enia. Bêdzie to 
mo¿liwe przy osi¹gniêciu ni¿szego wskaŸnika 
szkodowoœci. W roku 2019 Rada Nadzorcza 
wytypowa³a i pisemnie rekomendowa³a moj¹ 
osobê do ubiegania siê o miejsce w wyborach 
do Miejskiej Rady Seniorów przy Prezydencie 
Miasta. Z niemal¿e 50 kandydatów zg³o-
szonych przez organizacje pozarz¹dowe 
wybrano 11 cz³onków tej¿e Rady. Od roku 
dzia³amy aktywnie, chocia¿ sk³ad Rady uleg³ 
niewielkim zmianom. Pierwszy rok pozwoli³ 
zebraæ informacje o problemach seniorów, 
równie¿ tych zamieszka³ych na Zabobrzu. 
Nastêpnie Rada wytypuje zadania naj-
pilniejsze, których realizacja pozwoli na 
progres w dzia³aniach na rzecz seniorów
w Jeleniej Górze.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszka-
niowa zrealizuje w tym roku projekt 
finansowany ze œrodków Bud¿etu 
Obywatelskiego, na który zag³osowali 
mieszkañcy Jeleniej Góry. Czy mo¿e Pan 
nam przybli¿yæ formu³ê i odbiorców 

spektrum dzia³ania Komisji. Z najwa-
¿niejszych wymieniê takie, jak opiniowanie 
wszystkich regulaminów, a jest ich niema³o, 
czy projekty planów gospodarczo-finanso-
wych. Komisja na bie¿¹co ocenia kondycjê 
finansow¹ Spó³dzielni na podstawie 
przygotowanych przez Zarz¹d informacji, 
nadzoruje dyscyplinê finansow¹ w zakresie 
zatrudnienia czy p³ac. Nie jestem w stanie,
w krótkim wywiadzie przedstawiæ wszystkich 
form aktywnoœci Komisji.

Czy w Spó³dzielni by³y zewnêtrzne 
kontrole, jakie wnioski i zalecenia 
pokontrolne zosta³y sformu³owane?

Do najwa¿niejszych kontroli zewnêtrznych 
nale¿¹ coroczne badania bilansu przez 

Proszê powiedzieæ, czym jest Komisja niezale¿nego bieg³ego rewidenta oraz pe³na 
Rewizyjna i jaka jest jej rola? lustracja za okres trzech lat. Poniewa¿ oceny 

Komisja Rewizyjna to czêœæ sk³adu Rady badania sprawozdañ finansowych wed³ug 
Nadzorczej wybrana zgodnie z §29 Statutu standardów europejskich by³y formu³owane 
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej ogólnie, bez cyfr i odniesieñ do badanej 
i Regulaminu Rady Nadzorczej. Personalia jednostki, Komisja Rewizyjna zawnioskowa³a 
cz³onków s¹ na tablicach og³oszeñ w ka¿dej o przygotowanie przez bieg³¹ dodatkowego 
klatce oraz w internecie. Kierowanie zespo- opracowania opisuj¹cego dane bilansowe, 
³em czterech kreatywnych osób i równocze- wskaŸniki ekonomiczne oraz wnioski 
œnie dociekliwych sprawia mi du¿¹ koñcowe. Oceny badania bilansów w latach 
przyjemnoœæ. Komisja Rewizyjna, jako cia³o 2017 i 2018 potwierdzi³y w³aœciwe prowa-
pomocnicze Rady nie ma uprawnieñ dzenie ksi¹g, a wskaŸniki ekonomiczne
decyzyjnych, nie podejmuje uchwa³, ale na by³y zdecydowanie dobre. Przypomnê 
ka¿dym posiedzeniu Rady Nadzorczej czytelnikom, ¿e Jeleniogórska Spó³dzielnia 
przedstawia w³asn¹, wypracowan¹ na Mieszkaniowa zgodnie z Ustaw¹ o spó³-
Komisji opiniê. Formu³owane s¹ tak¿e pytania dzielniach mieszkaniowych nie ma na celu 
do Zarz¹du celem wyjaœnienia spraw osi¹gaæ maksymalnych zysków. Koszty 
niejasnych. Nie umniejszaj¹c znaczenia eksploatacji równowa¿one s¹ przychodami
dwóch pozosta³ych Komisji dzia³aj¹cych z czynszów. Zysk mo¿e byæ osi¹gniêty 
w ramach Rady Nadzorczej, rola Komisji jedynie z dzia³alnoœci finansowej i opera-
Rewizyjnej jest wiod¹ca. W §9 Regulaminu cyjnej, a taki pojawi³ siê w w/w latach. Walne 
Rady Nadzorczej okreœlono szerokie Zgromadzenia Cz³onków zatwierdzi³y kierun-

Dzia³alnoœæ w strukturach Rady Nadzorczej 
to zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialnoœæ

Wszystkiego co najlepsze
na Œwiêta Wielkiej Nocy.

Wiosennego nastroju, ciep³ej, 
rodzinnej atmosfery, 

mi³ych spotkañ z najbli¿szymi.

Niech te Œwiêta bêd¹ pe³ne 
optymizmu i dobra oraz 
wewnêtrznego spokoju.

Weso³ych Œwi¹t
¿ycz¹ Pañstwu

Rada Nadzorcza, Rady Nieruchomoœci,
Zarz¹d oraz Pracownicy

Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
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Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukoñczy³y 16 rok ¿ycia. Szczegó³owy regulamin 
konkursu oraz karta zg³oszenia dostêpne s¹ na stronie jsmjg.pl lub w Biurze Obs³ugi 

Mieszkañców przy ulicy Ró¿yckiego 19.

Zachêcamy do udzia³u w konkursie, w którym przewidziano atrakcyjne nagrody: 
profesjonalne sesje fotograficzne oraz nagrody rzeczowe.

Dziêkujemy sponsorom: Marcin KaŸmieruk – Fotografia, Kwadrat Foto, 
D&S Studio Obrazu, CEWE FOTOJOKER.

Wspó³organizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
w którym odbêdzie siê pokonkursowy wernisa¿ wybranych prac oraz wrêczenie nagród.

Nagrodzone i wyró¿nione prace zostan¹ wyeksponowane w siedzibie Jeleniogórskiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ró¿yckiego 19, gdzie bêdzie mo¿na je ogl¹daæ

w godzinach otwarcia Spó³dzielni.

Zdjêcia w odpowiednim formacie, okreœlonym w REGULAMINIE KONKURSU
oraz zg³oszenie mo¿na wys³aæ na adres mailowy: konkurs@jsmjg.pl do 30.06.2020 roku.

Szczegó³owych informacji na temat konkursu udziela Daria Pacewicz – Gerstenstein,
tel. 75 76 74 832, wew. 56

Celem konkursu jest:
- rozwijanie pasji fotograficznej wœród mieszkañców, 
- popularyzacja twórczoœci fotograficznej,
- pobudzenie kreatywnoœci twórczych,
- stworzenie zbioru zdjêæ przedstawiaj¹cych zasoby JSM, zarówno budynki,  

jak i tereny zielone,
- inspirowanie mieszkañców osiedla i okolic do odkrywania miejsc,  

do których byæ mo¿e nie zagl¹dali,
- zaprezentowanie osiedla takim, jakim widz¹ go w³aœnie mieszkañcy,
- upowszechnianie œwiadomego tworzenia sztuki fotograficznej.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
zaprasza do udzia³u w konkursie: 

„Moje osiedle, moja dzielnica”

Drodzy mieszkañcy Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
ze wzglêdu na stan zagro¿enia epidemicznego, w trosce o zdrowie Pañstwa

i naszych pracowników informujemy, ¿e biura Zarz¹du Spó³dzielni oraz Administracji 
„Jedynka” i „Dwójka” s¹ zamkniête do odwo³ania, a podstawow¹ form¹ obs³ugi 

mieszkañców jest system zdalny, bez kontaktu osobistego.
Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

NIE B¥D� OBOJÊTNY – Twój s¹siad
mo¿e potrzebowaæ POMOCY

Szanowni Pañstwo,
prosimy by byæ czujnym i zwracaæ wiêksz¹ uwagê na naszych
s¹siadów – seniorów i osoby niepe³nosprawne, czy samotne.

B¹dŸmy solidarni i wra¿liwi.
Zaoferujmy swoj¹ pomoc w zrobieniu zakupów, czy wyrzuceniu œmieci.

Pomagajmy sobie wzajemnie i pamiêtajmy, ¿e dobro wraca, a ka¿dy z nas 
mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której sam bêdzie potrzebowaæ pomocy.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa



Rozwój na rynku ró¿nych rozwi¹zañ i ma- atrakcyjnoœæ mieszkañ i podniesie komfort 
teria³ów budowlanych otwiera nowe zamieszkiwania.
mo¿liwoœci realizacji zadañ, które mog¹ Zadanie adresowane jest do budynków 5 – 
wp³yn¹æ na komfort i standard mieszkania. cio kondygnacyjnych, w których ka¿dy lokal 
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa posiada albo loggie albo portfenetr. Zasad¹ 
reaguje na bie¿¹co na pojawiaj¹ce siê mo¿li- jest wykorzystanie istniej¹cego otworu 
woœci. W ramach takich zadañ, realizowali- drzwiowego oraz za³o¿enie, ¿e docelowo 
œmy i nadal realizujemy ocieplenia budynków. ka¿dy lokal, w wyniku realizacji programu, 
Dobrym przyk³adem s¹ tu realizacje wymiany bêdzie dysponowa³ jednym zmodernizowa-
dŸwigów, które realizowane s¹ z wykorzysta- nym balkonem. 
niem nowych mo¿liwoœci i rozwi¹zañ Za³o¿enia te wynikaj¹ z uwarunkowañ 
technicznych, czyli z dobudow¹ dodatkowego towarzysz¹cych realizacji i rozliczeniu takiego 
przystanku na poziomie wejœcia do budynku, zadania, a przede wszystkim stanowi¹ 
co zasadniczo u³atwia funkcjonowanie nie warunek konieczny, aby w przedsiêwziêciu 
tylko osobom starszym, ale równie¿ osobom mo¿na by³o wykorzystaæ œrodki z funduszu 
niepe³nosprawnym, czy rodzicom z ma³ymi remontowego, na który solidarnie sk³adaj¹ siê 
dzieæmi. wszyscy mieszkañcy. 

Zgodnie z informacjami, które JSM Wg wskazanych wy¿ej kryteriów program 
przekazywa³a mieszkañcom na Walnym mo¿e byæ realizowany w 24 budynkach: 
Zgromadzeniu Cz³onków w 2019 roku, 
przygotowany zosta³ program otwieraj¹cy 
mo¿liwoœæ realizacji kolejnych zadañ, których 
istot¹ jest poprawa komfortu zamieszkiwania. 

W niniejszym artykule omawiamy zada-
nie dotycz¹ce mo¿liwoœci rozbudowy 
portfenetrów (tj. drzwi balkonowych
z balustrad¹) i loggii, tak aby ka¿dy lokal
w budynku móg³ dysponowaæ balkonem. 

Program dotyczy budynków 5 – cio kondy-
gnacyjnych w zasobach JSM. Realizacja 
zadania zale¿y od decyzji podjêtej przez 
mieszkañców danego budynku. W grudniu, na 
prezentacjê do siedziby JSM zaproszeni 
zostali przedstawiciele mieszkañców (Rady 
Nieruchomoœci) tych budynków, w których 
takie zadania mog¹ byæ realizowane. Rol¹ 
Rady Nieruchomoœci jest przekazanie 
Pañstwu otrzymanych informacji. W niniej-
szym numerze prezentujemy przygotowany 
materia³ wszystkim, aby u³atwiæ Pañstwu 
podejmowanie decyzji. Jeœli program 
zainteresuje mieszkañców, to JSM bêdzie 
organizowaæ spotkania z lokatorami tych 
budynków, które bêd¹ chcia³y przyst¹piæ do 
realizacji. W wyniku realizacji takiego zadania 
w konkretnym budynku, znajduj¹ce siê w nim 
mieszkania obecnie wyposa¿one w portfenetr 
bêd¹ mia³y balkon, a te mieszkania, które
w chwili obecnej maj¹ loggie, po realizacji 
zadania bêd¹ mia³y loggie powiêkszon¹
o powierzchniê równ¹ powierzchni balkonu. 
W obu rozwi¹zaniach wyjœcie na balkon 
bêdzie siê odbywa³o przez istniej¹ce obecnie 
drzwi balkonowe. Takie rozwi¹zanie zwiêkszy 

2 Za BOBREM, marzec 2020

Koszt przedsiêwziêcia wykracza poza 1) balkony dostawne, których realizacja wi¹¿e elementów konstrukcyjnych w budynku, do 
wysokoœæ œrodków zgromadzonych na siê dodatkowo z koniecznoœci¹ wykonania których konstrukcja balkonu ma byæ monto-
funduszu remontowym, tote¿ przyst¹pienie do elementów konstrukcyjnych dla balkonów wana. Tym samym w mniejszym stopniu 
programu bêdzie wi¹za³o siê z dodatkowym w postaci s³upów, albo ram (to rozwi¹zanie mo¿emy mieæ wp³yw na wybór wielkoœci 
kosztem dla mieszkañców budynku. Doda- pokazane jest na zdjêciach nr 2 ,  6 ,  7  balkonu. Plusem tego rozwi¹zania jest to, ¿e 
tkowe koszty bêd¹ wnoszone przez Pañstwa prezentowanych poni¿ej). Minusem tego przebieg sieci przy budynku w którym zadanie 
w postaci dodatkowych wp³at, a ich wysokoœæ rozwi¹zania mo¿e byæ to, ¿e s³upy konstru- ma byæ realizowane, nie ma ¿adnego wp³ywu 
wyliczona bêdzie indywidualnie dla ka¿dego kcyjne wymagaj¹ posadowienia na funda- na realizacjê zadania i w ¿aden sposób nie 
budynku z uwzglêdnieniem kosztu zamierze- mencie osadzonym w gruncie i wówczas, ogranicza przedsiêwziêcia.
nia oraz wysokoœci œrodków na funduszu je¿eli przy œcianie budynku w miejscu Wszelkie dodatkowe informacje dotycz¹ce 
remontowym, które po uwzglêdnieniu bie¿¹- planowanych balkonów przebiegaj¹ jakieœ mo¿liwoœci i kosztów realizacji przedsiê-
cych potrzeb, mo¿na przeznaczyæ na ten cel. sieci (np. wodne, kanalizacyjne itp.) to wziêcia na poszczególnych budynkach 
Przyst¹pienie do realizacji zadania uzale¿nio- koniecznoœæ zabezpieczenia tych sieci, lub mo¿na uzyskaæ w Administracji „Jedynka” 
ne jest od woli mieszkañców, tj wyra¿enia prze³o¿enia ich, tak aby nie by³o kolizji — Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê
zgody na realizacjê przez nie mniej ni¿ 80% mo¿e rodziæ dodatkowe koszty. Plusem tej z przedstawionym materia³em. Je¿eli mie-
osób uprawnionych do lokali w danym budyn- technologii jest to, ¿e w rozwi¹zaniu z nieza- szkañcy danego budynku wyra¿¹ zaintereso-
ku oraz od spe³nienia wymogów okreœlonych le¿n¹ – zewnêtrzn¹ konstrukcj¹ balkonów – wanie programem, prosimy, aby poprzez 
w regulaminie finansowania i realizacji tego jest du¿a dowolnoœæ przy wyborze wielkoœci swoich przedstawicieli z Rady Nieruchomoœci 
przedsiêwziêcia. Wszelkie szczegó³owe infor- balkonu dla danego budynku. zg³aszali w Administracji wnioski o organiza-

2) balkony „samonoœne” mocowane kotwami cjê spotkañ z mieszkañcami. 
do istniej¹cych elementów konstrukcyjnych 
budynku (jak poprzeczna œciana konstru-
kcyjna, wieniec stropowy) (to rozwi¹zanie 
pokazane  jest na zdjêciach nr 1, 3, 4, 5). 
Minusem tego rozwi¹zania jest to, ¿e wymiar 
balkonu uzale¿niony jest od przebiegu Agnieszka Winiarska - Roman

PROGRAM REALIZACJI PRZEDSIÊWZIEÆ POLEGAJ¥CYCH NA ROZBUDOWIE PORTFENETRÓW I LOGGII

W BUDYNKACH 5 – CIO KONDYGNACYJNYCH W ZASOBACH JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

macje bêd¹ udzielane zaintereso-
wanym mieszkañcom budynków, 
którzy wyra¿¹ zainteresowanie 
przyst¹pieniem do programu. Prze-
budowa portfenetrów i loggi mo¿e 
byæ realizowana w jednej z dwóch 
technologii: 

1. Zdjêcie autora zrobione w trakcie realizacji. (technologia balkonów „samonoœnych”) Na zdjêciu widoczna jest czêœæ, na której 
portfenetry zosta³y ju¿ rozbudowane i lokale posiadaj¹ balkon. W g³êbi widoczna jest czêœæ budynku oczekuj¹ca na realizacje.

  W artykule wykorzystano zdjêcia w³asne autora 
zrobione w Brzegu prezentuj¹ce technologiê 
balkonów „samonoœnych” oraz zdjêcia 
udostêpnione przez firmê Copal prezentuj¹ce 
technologiê balkonów dostawnych.

4. Zdjêcie autora (technologia balkonów „samonoœnych”). 
Elewacja z wklejonymi kotwami konstrukcyjnymi,

przed monta¿em balkonów.
5. Zdjêcie autora (technologia balkonów „samonoœnych”). 

Budynek po realizacji przedsiêwziêcia. 

3. Zdjêcie autora (technologia
balkonów „samonoœnych”).

Budynek po realizacji przedsiêwziêcia.
Widok konstrukcji.

2. Zdjêcie udostêpnione przez firmê Copal
– technologia balkonów dostawnych

na niezale¿nej konstrukcji.

6. Zdjêcie udostêpnione przez firmê Copal – technologia balkonów dostawnych na niezale¿nej konstrukcji.

7. Zdjêcie udostêpnione przez firmê 
Copal – technologia balkonów 

dostawnych na niezale¿nej konstrukcji

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Adres budynku

Kar³owicza 27
Kar³owicza 29
Kar³owicza 31
Ptasia 10
Ptasia 11
Ptasia 12
Ptasia 13
Ptasia 14
Transportowa 13
Transportowa 13a
Transportowa 15
Transportowa 17
Transportowa 22
Transportowa 24
Zachodnia 6
Ró¿yckiego 15
Ró¿yckiego 1
Ró¿yckiego 9
Ró¿yckiego 13
Kar³owicza 15
Kar³owicza 17
Kar³owicza 19
Kar³owicza 21
Kar³owicza 23

£¹czna Iloœæ nowych
balkonów do realizacji

w budynku / szt

90
90
90
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
75
90
90
24
45
45
45
75



raj¹cych takie przedsiêwziêcia: œrodki
z programu Dostêpnoœæ Plus w postaci 
niskooprocentowanej po¿yczki z Banku budynków. Wykaz w tabeli powy¿ej. 
Gospodarstwa Krajowego, dofinansowanie Prosimy bardzo do zapoznanie siê z przed-
w ramach programu Dostêpnoœæ Plus ze stawionymi informacjami. Je¿eli bêdziecie 
œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilita- Pañstwo zainteresowani wdro¿eniem tego 
cji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON). programu w swoich budynkach / klatkach 

Zadanie bêdzie mog³o byæ realizowane pod schodowych, prosimy o kontakt przedstawi-
warunkiem, ¿e poparcie na liœcie bêdzie cieli Rad Nieruchomoœci celem organizacji 
wynosiæ nie mniej ni¿ 80% uprawnionych do spotkañ z Mieszkañcami.
lokali w budynku / klatce (w przypadku Jerzy Szczepanik
realizacji w budynku wieloklatkowym ), co jest 
uzasadnione wysokoœci¹ kosztu inwestycji.

Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia rozliczany 
bêdzie udzia³em wspó³w³aœcicieli lokali 
mieszkalnych w nieruchomoœci wspólnej. 
Program ten jest dedykowany do 18 

Problemem wielu budynków wielorodzin- ¿ania wprowadzenia takiego rozwi¹zania. towarzyszyæ wykonanie pochylni lub innych 
nych zrealizowanych w latach 60 i 70, Program polegaj¹cy na poprawie dostêpno- rozwi¹zañ znosz¹cych bariery architekto-
w oparciu o wielk¹ p³ytê, jest brak wind. œci budynków, eliminuj¹cy bariery dla osób niczne, jednak z zachowaniem odrêbnych 
Zamieszkiwane obecnie przez osoby g³ównie niepe³nosprawnych zosta³ zapowiedziany zasad dla finansowania elementów remonto-
60+ bloki, stanowi¹ du¿e wyzwanie dla mieszkañcom na Walnym Zgromadzeniu wanych. Budowa dŸwigu w ramach niniejsze-
starzej¹cych siê spo³ecznoœci, zw³aszcza Cz³onków w 2019 roku. W grudniu 2019 roku go programu bêdzie obci¹¿a³a wy³¹cznie 
w pokonywaniu kilku piêter. przedstawiciele Rad Nieruchomoœci zostali Mieszkañców budynku, w którym zadanie ma 

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa szczegó³owo zapoznani z zasadami jego byæ realizowane i bêdzie finansowana 
reaguje na pojawiaj¹ce siê nowe rozwi¹zania realizacji i finansowania. nastêpuj¹co:
techniczne oraz programy ich finansowania, Niniejszy artyku³ ma na celu zapoznanie a)œrodkami zgromadzonymi na funduszu 
które maj¹ bezpoœrednie prze³o¿enie na z programem szerszej liczby mieszkañców, remontowym budynku,
bezpieczeñstwo i komfort zamieszkania. celem ewentualnego jego wdro¿enia do b)œrodkami z dodatkowego odpisu na 

Jednym z wa¿nych programów, który JSM realizacji. Przyst¹pienie do realizacji progra- „fundusz realizacji dŸwigu”, 
przygotowa³a dedykuj¹c go nie tylko osobom mu, uzale¿nione jest od woli i inicjatywy  osób c)œrodkami zewnêtrznymi adresowanymi dla 
starszym lecz równie¿ osobom niepe³no- uprawnionych do lokali w danym budynku. takich zadañ, opartych na preferencyjnych 
sprawnym oraz rodzicom z ma³ymi dzieæmi Osoby te, poprzez swoich przedstawicieli warunkach jak œrodki z programów wspie-
jest budowa dŸwigów osobowych w tzw. z Rad Nieruchomoœci budynków zg³aszaj¹ do 
duszach klatek schodowych budynków Zarz¹du lub administracji Spó³dzielni chêæ 
œredniowysokich. Nie dotyczy on wszystkich udzia³u w niniejszym programie, poprzez 
budynków œredniowysokich. W zasobach z³o¿enie pisemnego wniosku. Wówczas to 
JSM s¹ budynki o tej szczególnej budowie Spó³dzielnia zorganizuje spotkania z Mie-
klatki schodowej (typu "studnia"), która szkañcami tych budynków, na których 
umo¿liwia wprowadzenie do wnêtrza klatki omówione zostan¹ szczegó³owe warunki 
i do wnêtrza budynku dŸwigu osobowego. realizacji przedsiêwziêcia. 
Takie rozwi¹zanie wystêpuje w budynkach Zakres takiego zadania obejmowaæ bêdzie 
wymienionych w poni¿szej tabeli i s¹ to zasa- umiejscowienie dŸwigu wewnêtrznego w tzw. 
dniczo g³ównie budynki na Osiedlu Zabobrze I duszy klatki schodowej, dla którego pierwszy 
i w Œródmieœciu. Konstrukcja klatki schodowej przystanek zorganizowany bêdzie na 
i jej uk³ad funkcjonalno – przestrzenny poziomie parteru budynku, a iloœæ przystan-
w pozosta³ych budynkach (na osiedlach ków bêdzie równa iloœci podestów klatki 
Zabobrze II czy Zabobrze III, a tak¿e w nie schodowej, z których s¹ wejœcia do mieszkañ. 
wymienionych budynkach Zabobrza I W budynkach, w których wejœcie poprzedzone 
i Œródmieœcia) nie daj¹ mo¿liwoœci rozwa- jest schodami – realizacji dŸwigu powinno 

PROGRAM REALIZACJI PRZEDSIÊWZIEÆ POLEGAJ¥CYCH NA POPRAWIE DOSTÊPNOŒCI BUDYNKÓW – 

WYKONANIU D�WIGU W ISTNIEJ¥CYCH BUDYNKACH ŒREDNIOWYSOKICH Z KLATK¥ SCHODOW¥, 

TZW. DUSZ¥ W ZASOBACH JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Dzia³alnoœæ w strukturach Rady Nadzorczej
to zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialnoœæ
Dokoñczenie ze str 1. Jakie s¹ Pañskie zamierzenia na 2020 Seniorów, o której ju¿ mówi³em. Uprzedzaj¹c 
Zapraszam do odwiedzenia naszej strony rok? Pani pytanie na temat moich prywatnych 
www.jsmjg.pl, na której podane s¹ szczegó³y W bie¿¹cym roku up³ywa kadencja obecnej zainteresowañ powiem, ¿e w zasiêgu rêki 
wszystkich aktywnoœci. Zachêcam do Rady Nadzorczej. Istotnym bêdzie rzetelne musi byæ dobra ksi¹¿ka, zró¿nicowana
korzystania, poniewa¿ wszelkie zajêcia s¹ rozliczenie z ostatniego, pe³nego roku co do gatunku oraz rekreacja ruchowa: 
bezp³atne. W tym miejscu chcia³bym podziê- dzia³alnoœci i znajdzie siê ono w sprawo- lodowisko, narty biegowe, basen w okresie 
kowaæ Zarz¹dowi oraz pracownikom Spó³- zdaniu z dzia³alnoœci Rady, w tym równie¿ zimowym, a latem rower, tenis czy piesze 
dzielni za wykazanie inicjatywy i zadbanie Komisji Rewizyjnej. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e wêdrówki.
o aktywnoœæ seniorów, a Pañstwu, ¿e cz³onkowie Spó³dzielni s¹ krytyczni w oce- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Panu 
oddaliœcie g³osy na nasz projekt, który mam nach, stawiaj¹ dzia³aczom samorz¹dowym sukcesów zawodowych oraz mo¿liwoœci 
nadziejê, ¿e bêdzie cieszy³ siê ogromnym coraz wy¿sze wymagania i jest to tendencja korzystania z wy¿ej wymienionych zaintere-
powodzeniem. Liczymy w przysz³ym roku na pozytywna. Kolejna aktywnoœæ w 2020 roku sowañ w wolnym czasie. 
powtórkê. to zaanga¿owanie w Miejskiej Radzie Rozmawia³a Daria Pacewicz – Gerstenstein 

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa pragnie 
podziêkowaæ mieszkañcom, którzy wziêli udzia³

w g³osowaniu na z³o¿one przez nas projekty miêkkie
w ramach Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego.

Integracyjne ca³oroczne zajêcia dla Seniorów
zosta³y sfinansowane z Jeleniogórskiego Bud¿etu 

Obywatelskiego.
Zajêcia rozpoczê³y siê w marcu.

Szczegó³owe informacje znajd¹ Pañstwo na stronie 
internetowej www.jsmjg.pl oraz na facebooku JSM.

Zapraszamy do aktywnego udzia³u w bezp³atnych 
zajêciach, na które obowi¹zuj¹ zapisy telefoniczne.

W ramach projektu przewidziane s¹ zajêcia taneczne,
artystyczne, sportowo – rekreacyjne i inne.

Zapraszamy do odwiedzania strony
i zapoznania siê ze szczegó³ami.

CA£OROCZNE BEZP£ATNE ZAJÊCIA
DLA SENIORÓW

W RAMACH JELENIOGÓRSKIEGO BUD¯ETU
OBYWATELSKIEGO RUSZY£Y W MARCU!
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Fot. JSM

Szanowni Pañstwo, razem bêdzie s³u¿y³a potrzebuj¹cym i nie 
z przykroœci¹ informujemy, ¿e lodówka powtórzy siê akt wandalizmu, którego 
spo³eczna, która ma na celu pomagaæ doœwiadczyliœmy.
potrzebuj¹cym mieszkañcom, zosta³a Przed nami Œwiêta Wielkiej Nocy. Jelenio-
w ubieg³ym miesi¹cu zdewastowana przez górska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zachêca 
nieznanych sprawców. Nie jest to pierwszy wszystkich mieszkañców, aby przynosili do 
przypadek niszczenia lodówki znajduj¹cej spo³ecznych lodówek ¿ywnoœæ, której nie 
siê przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego 19. zd¹¿¹ ju¿ sami zjeœæ, a bêd¹ mogli podzieliæ 

Prosimy, aby nie byli Pañstwo obojêtni siê z osobami potrzebuj¹cymi. Przygotujmy 
na przemoc, której skutkiem s¹ takie jeden posi³ek wiêcej i podzielmy siê z tymi, 
dzia³ania. Sprawcy odpowiedzialni za którzy byæ mo¿e nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci 
zniszczenie lodówki niech zadadz¹ sobie usi¹œæ do sto³u z rodzin¹, czy przyjació³mi. 
pytanie: po co? My nie widzimy sensu. Je¿eli zostanie nam za du¿o jedzenia po 
Sprawê zg³osiliœmy Policji z nadziej¹, na Œwiêtach – nie wyrzucajmy go, oddajmy 
znalezienie sprawców tego bezu¿y- potrzebuj¹cym. Nie b¹dŸmy obojêtni. 
tecznego i z³ego uczynku. Fundacja Podzielmy siê posi³kiem. Niech nikt w te 
„weŸpomó¿” zdecydowa³a siê wymieniæ Œwiêta nie chodzi g³odny.
lodówkê na now¹. Mamy nadziejê, ¿e tym Zarz¹d, Rada Nadzorcza i Pracownicy JSM

¯ycie bywa nieprzewidywalne, wiêc b¹dŸ dobry dla innych
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W artykule wykorzystano zdjêcie udostêpnione 
przez firmê LIFTS 4 U z siedzib¹ w Wrêczycy 
Wielkiej, zajmuj¹c¹ siê dystrybucj¹ i monta¿em 
urz¹dzeñ dŸwigowych w tym dla osób 
niepe³nosprawnych. 

Dziêkujemy dzieciom oraz 
wychowawczyniom z przed-
szkola „Akademia Happy Kids” za 
przygotowanie wystêpu, a w³aœci-
cielom i pracownikom restauracji 
za piêknie przygotowan¹ salê 
oraz przepyszn¹ kolacjê wigilijn¹. 
Mamy nadziejê, ¿e czas wspólnie 
spêdzony pozostanie d³ugo
w Pañstwa pamiêci.

Dziêkujemy tak¿e za przy-
bycie proboszczowi z Parafii
œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty
w Jeleniej Górze Krzysztofowi 
Kowalczykowi oraz Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry Jerzemu 
£u¿niakowi.

Podczas spotkania zosta³y 
rozlosowane bombki, które dzieñ 
wczeœniej nagrodzono w kon-
kursie zorganizowanym przez 
JSM. Gratulujemy tym, którym 
uda³o siê wylosowaæ szczêœliwy 
los i zachêcamy mieszkañców 
naszych zasobów do udzia³u
w konkursie w tym roku, aby 
ka¿dy uczestnik spotkania 
wigilijnego móg³ wróciæ do domu Fot. JSM

Szanowni Pañstwo,

dziêkujemy za wspólnie spêdzony czas, kolêdowanie, uœmiechy i uœciski podczas 
spotkania wigilijnego dla samotnych mieszkañców naszej Spó³dzielni, które odby³o siê
w grudniu ubieg³ego roku.

ze œwi¹teczn¹ bombk¹.

Szczegó³y konkursu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.jsmjg.pl

1.  Kolorowa, przystrojona kwiatami, 
     czasem z bibu³y?
2.  Pomalowane jajko?
3.  Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc?
4.  Niesiesz w nim potrawy do poœwiêcenia?
5.  Trwa 40 dni i poprzedza œwiêta
     wielkanocne?
6.  Poprzedza niedzielê
     wielkanocn¹ (dwa s³owa)?
7.  Symbol cia³a Pana Jezusa,
     z cukru lub ciasta, masz go
     w wielkanocnym koszyku?
8.  Lany ... ?
9 . Popularne wielkanocne ciasto?
10. Budzi siê z zimowego snu?
11. Przynosi prezenty wielkanocne?
12. Kwiat z Holandii?
13. Symbol ¿ycia lub ... na twardo?
14. Suszona ... ?
15. Pierwszy wiosenny miesi¹c?
16. Fioletowy zwiastun wiosny?

Op³aty za wodê, a uwa¿noœæ mieszkañców
Szanowni Pañstwo, podstawie odczytów radiowych wodo-
czêœæ sk³adników op³at za mieszkanie jest mierzy lokalowych. Przyczyny nadmiernego 
pochodn¹ iloœci osób zamieszkuj¹cych dany zu¿ycia wody mog¹ byæ ró¿ne:
lokal. Iloœæ zadeklarowanych osób w mie- 1.Niesprawna instalacja wodna ( np. 
szkaniu przek³ada siê na podzia³ kosztów, przeciek w sp³uczce klozetowej).
które mieszkañcy danego budynku ponosz¹ 2.Niesprawny modu³ radiowy w wodomierzu 
wspólnie. Dotyczy to np. stawki za tzw. (wadliwie odczytuj¹cy zu¿ycie wody w sto-
ró¿nicê wody. Chcemy Pañstwa uwra¿liwiæ sunku do wskazañ wodomierza, co wi¹¿e 
na to, aby dane dotycz¹ce iloœci osób siê z zawy¿onymi op³atami za wodê ).
zamieszkuj¹cych by³y przez Pañstwa 3.Zamieszkuj¹ca w mieszkaniu wiêksza 
aktualizowane, tak aby rozdzia³ kosztów iloœæ osób ni¿ wykazana w Administracji. 
wspólnych móg³ byæ sprawiedliwy dla Prosimy o zwracanie uwagi na sprawnoœæ 
wszystkich i nikt nie obci¹¿a³ swoimi urz¹dzeñ w mieszkaniach oraz ka¿dorazo-
kosztami s¹siadów. we aktualizacje liczby osób zamieszkuj¹-

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa cych, tak aby by³a ona zgodna ze stanem 
przeprowadza analizy zu¿ycia wody na faktycznym.
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