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Za BOBREM
GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

· Ceny ogrzewania posz³y w górê
· Sk¹d siê bior¹ ceny œmieci?
· Nowoœæ w JSM - Mobilne Biuro Ob³sugi Klienta

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
pragnie podziêkowaæ mieszkañcom, 

którzy wziêli udzia³ w g³osowaniu 
na z³o¿one przez nas projekty 

w ramach Jeleniogórskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego. Razem z Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Zabobrze” 

dzia³aj¹cym przy JSM uda³o nam siê 
pozyskaæ œrodki na projekt pod nazw¹: 

„Integracja Seniorów”. 

Szczegó³owe informacje na temat 
harmonogramu zajêæ bêd¹ zamieszczane 

na stronie internetowej www.jsmjg.pl, 
na facebooku JSM oraz na klatkach 

schodowych. Zapraszamy do aktywnego 
udzia³u w bezp³atnych zajêciach, 

na które obowi¹zywaæ bêd¹ zapisy 
telefoniczne. W ramach projektu 

przewidziane s¹ zajêcia taneczne, 
artystyczne, sportowe i wiele innych. 

O szczegó³ach bêdziemy 
Pañstwa informowaæ.

INTEGRACJA SENIORÓW
BEZP£ATNE ZAJÊCIA W RAMACH
JELENIOGÓRSKIEGO BUD¯ETU 

OBYWATELSKIEGO

W  tym  wydaniu  m.in.

Autocentrum JELCAR
Jelenia Góra, Spó³dzielcza 38 Serdecznie zapraszamy! 

756 406 010

P³yn hamulcowy w Twoim aucie starzeje siê razem z nim. 
Dowiedz siê jak wa¿na jest jego rola i wymieñ jeœli trzeba.
Zadbaj o opony i dobr¹ przyczepnoœæ na drodze! 

Ciesz siê wiosenn¹ pogod¹ i b¹dŸ bezpieczny z nami!

PrzyjedŸ lub zadzwoñ

jelcar.pl



kilkudziesiêciu lat jest najwa- realne zagro¿enie wybuchem gazu. 
¿niejsze? Junkersy cieszy³y siê z³¹ s³aw¹ od 

Dla mnie, jako cz³onka Rady Nadzor- dawna. Niektórzy posiadali te urz¹-
czej, ale tak¿e cz³onka naszej Spó³- dzenia w kuchni, inni w ³azienkach. 
dzielni, mieszkañca „Zabobrza”, który Zajmowa³y miejsce i nie by³y do koñca 
by³ œwiadkiem powstawania wiêkszoœci bezpieczne, a poza tym kosztowne 
budynków na terenie naszych zasobów, w eksploatacji. Wymaga³y sta³ych 
najwa¿niejsze by³o i zawsze bêdzie przegl¹dów, napraw i wymiany na Jak wygl¹da³y prace budowlane 
bezpieczeñstwo oraz wszystko co siê nowe. Przy demonta¿u starych junker-w tamtych czasach? Na co zwra-
z tym tematem wi¹¿e. Jednak nie mogê sów, mo¿na by³o napotkaæ nawet jedne cano uwagê podczas wznoszenia 
zapominaæ tak¿e o funkcjonalnoœci z pierwszych, tj. PG - 6, które budynków?
i estetyce naszych zasobów. Spó³dziel- montowano jeszcze na etapie budowy. Historia powstawania „Zabobrza” siê-
nia na obecnym etapie zdoby³a ju¿ du¿e Stare junkersy wci¹¿ dzia³a³y, ale ga koñca lat piêædziesi¹tych ubieg³ego 
doœwiadczenie i zarz¹dza w sposób, stwarza³y potê¿ne zagro¿enie.  wieku, kiedy to po II wojnie œwiatowej 
który poprawia jednoczeœnie funkcjo- Kolejnym wa¿nym tematem, o którym powszechne by³y problemy mieszka-
nalnoœæ, bezpieczeñstwo i wygl¹d muszê wspomnieæ, by³o i jest docie-niowe Polaków, a nowe lokum by³o 
naszych osiedli. Zmiany termomo- plenie budynków i malowanie elewacji. marzeniem. W tamtych czasach priory-
dernizacyjne uwa¿am za bardzo Poprawi³o to estetykê, jednoczeœnie tetem by³o budownictwo mieszkaniowe, 
po¿¹dane w ostatnich czasach. zabezpieczy³o wêz³y ³¹cz¹ce p³yty na którym skupiono ca³¹ uwagê. 
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszka- przed korozj¹ ³¹czników metalowych, Ówczesne budownictwo by³o bardzo 
niowa dba o swoich o mieszkañców, co co zwiêkszy³o trwa³oœæ konstrukcji z p³yt oszczêdne, a mieszkania malutkie, 
widaæ niemal na ka¿dym kroku. Aby i zwiêkszy³o bezpieczeñstwo. Docie-z kuchni¹ bez okna, a czasem nawet W jaki sposób rozpoczê³a siê Pana 
nakreœliæ czytelnikom konkretny przy- plenia budynków rozpoczêto w 2005 tylko wnêk¹ kuchenn¹. W ³azienkach historia z powstawaniem osiedli na 
k³ad, mogê wspomnieæ o ulicy roku i wci¹¿ s¹ one realizowane.nie by³o umywalek. Zamiast balkonów - Zabobrzu?
Sygietyñskiego i zwróciæ uwagê na Jak wiemy pojawi³y siê nowe wiatro-namiastka - loggia, która zabiera³a W 1978 roku rozpocz¹³em pracê 
wie¿owce.  Budynki o numerach 1, 3, 5 ³apy, piêknie zagospodarowane tereny niepotrzebnie i tak ma³¹ powierzchniê, w Jeleniogórskim Przedsiêbiorstwie 
s¹ piêknie odmalowane i przesz³y zielone, si³ownie pod chmurk¹, czy ale mo¿na by³o rozwiesiæ pranie na Budownictwa Mieszkaniowego, gdzie 
gruntowan¹ termomodernizacjê w 2018 coraz lepiej wyposa¿one place zabaw, œwie¿ym powietrzu, czy posiedzieæ obj¹³em stanowisko dyrektora Zak³adu 
roku. Natomiast budynek o numerze 7, ale jeszcze wa¿niejszym aspektem s¹ wieczorem z herbat¹. Budynki budo-Robót instalacyjnych. 
którym Spó³dzielnia nie zarz¹dza, nie w³aœnie prace termomodernizacyjne, wano szybko, poniewa¿ „montowano” By³em œwiadkiem budowy osiedla 
zmieni³ wygl¹du od czasów budowy.       o których ju¿ wspomnia³em. Termo-je w zasadzie z gotowych p³yt, tzw. „Zabobrze II”, która rozpoczê³a siê 

modernizacja ma na celu poprawienie Jakie wa¿ne zmiany techniczne, „wielkiej p³yty”. Nie zwracano uwagi na w 1975 roku, a nastêpnie  „Zabobrza 
nie tylko wygody zamieszkiwania, ale które wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo estetykê, ale na fakt, ¿e wci¹¿ ros³o III”, którego budowa rozpoczê³a siê 
przede wszystkim wzrost bezpieczeñ-zamieszkiwania na naszych osie-zapotrzebowanie na nowe lokale. Mie-dziesiêæ lat póŸniej. Nadzorowa³em 
stwa i oszczêdnoœci w w zu¿yciu ciep³a, dlach Pan zauwa¿a?szkañcy nowo zamieszka³ych bloków prace instalacyjne. Jako dyrektor 
na kolejne d³ugie lata. Dziœ ju¿ wiemy, Obserwuj¹c rozbudowê „Zabobrza II” spêdzali czas g³ównie w centrum Je-kierowa³em grup¹ oko³o 400 osób. 
¿e docieplenie budynków spowodowa³o i „Zabobrza III” od 1978 roku, a¿ do dziœ, leniej Góry, gdzie uczyli siê i pracowali, Przez 4 lata Jelenia Góra i Boles³awiec 
nie tylko efekt w postaci zmniejszenia stwierdzam, ¿e Spó³dzielnia nie zatrzy-a wieczorem dopiero wracali do tworzy³y kombinat, wiêc moje ¿ycie 
kosztów ogrzewania, ale tak¿e wp³ynê-ma³a siê w miejscu, wci¹¿ idziemy do mieszkañ. Nikt nie narzeka³, poniewa¿ toczy³o siê w obu tych miastach. 
³o korzystnie na zmniejszenie emisji za-przodu. Ostatni budynek postawiono posiadanie w³asnego lokum by³o Sercem by³em jednak zawsze bli¿ej 
nieczyszczeñ, czyli na poprawê jakoœci w 1998 roku, ale jak wiemy, budynki spe³nieniem marzeñ. Dopiero póŸniej Jeleniej Góry, gdzie w koñcu na sta³e 
powietrza, którym wszyscy oddychamy.  starzej¹ siê i wymagaj¹ ci¹g³ych nasze osiedla zamieni³y siê w ma³e pozosta³em i mieszkam do dziœ.

Wa¿nym elementem zabezpieczenia napraw i remontów. miasteczka, gdzie mo¿na zrobiæ zaku-Jak niektórzy mog¹ pamiêtaæ, czasy 
mieszkañców przed kradzie¿ami jest Budynki na „Zabobrzu” stawiano py, zapisaæ dziecko do przedszkola by³y trudne, budowanie budynków nie 
sieæ domofonów, o której kiedyœ nikt nie w systemie tzw. „wielkiej p³yty” i w tym i szko³y, czy nawet w ostatnich czasach by³o proste, poniewa¿ brakowa³o 
myœla³, a dziœ mamy mo¿liwoœæ systemie zakoñczono ich budowê. pójœæ do kina. Osiedla sta³y siê samo-materia³ów, które by³y reglamentowane 
ograniczenia wchodzenia na klatkê Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e na ulicy wystarczalne, a co siê z tym wi¹¿e - - g³ównie cementu i stali zbrojeniowej. 
schodow¹ niepo¿¹danych osób. Na Kiepury wybudowano dwa budynki atrakcyjniejsze sta³o siê mieszkanie na Po kilku delegacjach na Górny Œl¹sk 
osiedlu mo¿na zaobserwowaæ wiêcej w monolicie z betonu, co mo¿e byæ pe-„Zabobrzu”. Dziœ ju¿ coraz mniej mamy uda³o mi siê sprowadzaæ do Jeleniej 
doœwietlonych miejsc, zwiêkszenie wnego rodzaju ciekawostk¹. Wówczas brzydkich bloków, a w zamian ocieplone Góry ów cement poci¹gami. Podobnie 
obszaru do parkowania - niedawno jak zak³adano, ¿e ¿ywotnoœæ tych budyn-i kolorowe budynki. Coraz wiêcej zieleni by³o z szalunkami specjalistycznymi, po 
wiemy mia³o miejsce otwarcie parkingu ków wyniesie oko³o 60 lat, a moim zda-miêdzy budynkami, œwietnie wyposa-które osobiœcie w 1981 roku jeŸdzi³em 
przy ulicy Noskowskiego. Wci¹¿ uspra-niem, spokojnie nie musimy siê o nic ¿one place zabaw, dostêp do przy-do Miêdzyrzeca Podlaskiego. Dziœ 
wniamy system organizacji ruchu martwiæ jeszcze przez najbli¿e 100 lat, chodni, szkó³ i przedszkoli sprawia, ¿e trudno uwierzyæ, ¿e zdobycie materia-
drogowego po drogach osiedlowych, co tak¿e potwierdzaj¹ bie¿¹ce analizy. rodzice z dzieæmi chêtnie korzystaj¹ ³ów niezbêdnych do budowy, mo¿liwe 
budujemy nowe przejœcia dla pieszych. Szerzej w tym temacie mog¹ Pañstwo z naszej infrastruktury.by³o tylko i wy³¹cznie dziêki wymianom 
Wspó³pracujemy ze Stra¿¹ Miejsk¹ przeczytaæ w numerze 2(44) naszej Czy da³o siê zauwa¿yæ ekscytacjê jakie mog³y siê dokonywaæ. Na 
oraz z Policj¹ w celu zwiêkszenia Gazety (przypis - red).przysz³ych mieszkañców, którzy na przyk³ad: my mieliœmy dostêp do 
bezpieczeñstwa na naszych osiedlach. Je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo, to pewno wyczekiwali koñca budowy?junkersów, a ktoœ inny do szalunków, 
Montowany jest monitoring miejski na w ostatnich latach zmieni³o siê bardzo Ówczeœni przyszli mieszkañcy nie czy cementu. W ten sposób zdobywa³o 
budynkach nale¿¹cych do zasobów du¿o. Z balkonów budynków wysokich zwracali uwagi na to, gdzie i jakie siê potrzebne materia³y i dziêki takiej 
JSM, w miejscach, które tego wed³ug zdjêto tysi¹ce sztuk donic betonowych mieszkanie dostan¹. Cieszyli siê z tego, wspó³pracy mo¿na by³o stawiaæ kolejne 
nas wymagaj¹. Wdra¿amy wci¹¿ i poprzeczek wzmacniaj¹cych, równie¿ co by³o. Nie przejmowali siê ma³¹ bloki, na które czeka³o coraz wiêcej 
system wymiany oœwietlenia na betonowych. By³ to balast, który niepo-kuchni¹ bez okna, brakiem drogi doja-osób. Moja praca nie polega³a wiêc 
klatkach schodowych na lampy ledowe, trzebnie obci¹¿a³ budynki i nie upiê-zdowej, b³otem, brakiem chodników. tylko i wy³¹cznie na nadzorowaniu, ale 
sterowane czujnikami ruchu. To tak¿e ksza³ ich, a wrêcz przeciwnie. W zamian Nikt jeszcze wtedy nie myœla³ o udo-na tym, by zapewniæ podlegaj¹cym mi 
poprawia bezpieczeñstwo, wygodê zamontowano lekk¹ i estetyczn¹ kon-godnieniach, które tak¿e s¹ dziœ wyzna-pracownikom mo¿liwoœæ wykonywania 
i wprowadza oszczêdnoœci. Przed strukcjê metalow¹, dziêki której bloki cznikami bezpieczeñstwa. Wielu z nich przez nich normalnej pracy, a bez 
wejœciem do budynków zamontowano nabra³y tej lekkoœci tak¿e w wygl¹dzie. wydawa³o siê, ¿e takie trzydziestome-potrzebnych materia³ów budowlanych 
tak¿e oœwietlenie nocne, sterowane Osobiœcie uwa¿am, ¿e najwa¿niej-trowe mieszkanie to jak wygrany los na nie by³oby to realne. Dziœ wykonuje siê 
czujnikami ruchu. Jak Pani widzi, tych szym i prze³omowym wydarzeniem, loterii i tak rzeczywiœcie by³o. Ka¿dy jeden telefon, czy pisze maila i sprawa 
drobiazgów, o których nie mówi siê na które poprawi³o zdecydowanie bezpie-metr kwadratowy by³ na wagê z³ota.za³atwiona, a kiedyœ niestety trzeba 
co dzieñ, bo cz³owiek siê przyzwyczaja czeñstwo naszych mieszkañców by³ Co dla Pana, osoby, która ucze-by³o dokonywaæ cudów, by zdobyæ 
Dokoñczenie na str. 3demonta¿ junkersów, stwarzaj¹cych stniczy w ¿yciu mieszkañców od podstawowy budulec.

Rozmowa z Edmundem B³aszczykiem zastêpc¹ przewodnicz¹cego 
Rady Nadzorczej JSM, cz³onkiem komisji inwestycyjno- remontowej Rady 
Nadzorczej.

Bezpieczeñstwo mieszkañców JSM 
jest dla mnie najwa¿niejsze

„ ”
Telefony: Administacja I 75 75 25 852    Administracja II 75 75 31 073    Centrala 75 76 74 832 do 34    Biuro Obs³ugi Mieszkañców 75 76 74 832    

Dzia³ czynszów 75 75 43 291    Dzia³ Obs³ugi Technicznej - zg³aszanie wszelkich awarii 75 75 22 199
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Dokonczenie ze str. 2 u¿ytkowej do wszystkich mieszkañ. Nad jakimi zmianami dalszej Tarasy Grabiszyñskie - kameralne cen-
do wygody, jest mnóstwo. A to w³aœnie Nale¿y wspomnieæ o wczeœniejszym poprawy sprawnoœci technicznej trum handlowe, z którego mieszkañcy 

wprowadzeniu systemu ista – memonic okol icznych bloków s¹ bardzo te drobnostki, jakby siê mog³o wyda- zasobów mieszkaniowych pracuje 
waæ, sprawiaj¹, ¿e poprawia siê na zdalne i bezkonfliktowe rozliczanie zadowoleni. Rada Nadzorcza JSM w obecnej 
bezpieczeñstwo zamieszkania na wody i energii cieplnej. We wczeœniej- Przed laty, lokale po³o¿one na kadencji, która potrwa do 2023 roku?
naszych osiedlach. Kiedyœ zwyk³a szych latach, uruchomienie dzia³alnoœci parterze w budynku przy Komedy – Jedn¹ z najwa¿niejszych spraw pod 
œcie¿ka, na któr¹ nikt nie zwraca³ uwagi Biura Obs³ugi Mieszkañców, oraz Trzciñskiego 12 zosta³y sprzedane, co wzglêdem technicznym i kosztowym
dziœ jest funkcjonalnym chodnikiem. obs³uguj¹cego nas Banku Spó³dziel- skutkuje tym, ¿e niezbêdna jest w pracy Rady w obecnej kadencji jest 
Dawniej sadzono spontanicznie drzewa czego z Kamiennej Góry u³atwi³o bez- akceptacja wspó³w³aœcicieli budynku na problem dostosowania zabezpieczenia 
przy nowo powsta³ych budynkach, poœredni kontakt z mieszkañcami wszelkie inwestycje, które Spó³dzielnia budynków w zakresie wyposa¿enia 
a dziœ te drzewa maj¹ kilkanaœcie i wci¹¿ obserwujemy korzyœci z podjê- chcia³aby poczyniæ. Jeleniogórska w instalacje przeciwpo¿arowe zgodne 
metrów i czêsto stwarzaj¹ zagro¿enie, cia tych realizacji. Dodatkowym Spó³dzielnia Mieszkaniowa przedsta-z wymogami nowych przepisów. Wspól-
poniewa¿ utrudniaj¹ dojazdy stra¿y i trafionym pomys³em by³o otworzenie wi³a wspó³w³aœcicielom budynku po-nie z Zarz¹dem Spó³dzielni pracujemy 
po¿arnej do budynku. Spó³dzielnia Spó³dzielczego Biura Poœrednictwa mys³ na powstanie mini galerii oraz nad tym programem realizacji bezpie-
tak¿e dba o te nasadzenia, ale jeœli w Obrocie Nieruchomoœciami, które mo¿liwoœci pozostania w nowym czeñstwa przeciwpo¿arowego w bu-
wymagaj¹ one przyciêcia lub w osta- coraz prê¿niej dzia³a. Rada Nadzorcza budynku. Niestety koncept nie zyska³ dynkach od 2015 roku. Mieszkañcy 
tecznoœci usuniêcia, to nie mo¿emy akceptowa³a tak¿e remonty dŸwigów aprobaty. Jak wiemy, Osiedlowy Dom odk³adaj¹ na ten cel 30% op³aty fundu-
wybieraæ miêdzy pozostawieniem osobowych z dojœciami z poziomu ,,0'', Kultury za jakiœ czas planuje przenieœæ szu remontowego. Mamy nadziejê, ¿e 
drzewa, a ryzykowaniem bezpie- czy uporz¹dkowanie systemu groma- siê do nowej siedziby do tzw. w 2022 roku zostan¹ podjête ju¿ kon-
czeñstwa naszych mieszkañców. Takie dzenia odpadów komunalnych przez „Zameczku”, remontowanego przez kretne dzia³ania i rozpoczn¹ siê pierw-
zadanie realizowane by³o przy budynku wybudowanie œmietników. Komisja miasto Jelenia Góra, które przejê³o sze zwi¹zane z tym przedwsiêzieciem 
Noskowskiego 6, gdzie Stra¿ Po¿arna inwestycyjno – remontowa, której obiekt od Politechniki Wroc³awskiej. realizacje.
wskaza³a, które drzewa nale¿y bez- jestem cz³onkiem bra³a czynny udzia³ Pomieszczenia, w których obecnie W nastêpnej kolejnoœci czeka nas 
wzglêdnie wyci¹æ, aby zapewniæ w negocjacjach przy przetargu na dzia³a ODK wymagaj¹ remontu, tak jak budowa hydroforni, o których wy¿ej 
wozom stra¿ackim dojazd do budynku budowê hydroforni z osprzêtem i no- i ca³y obiekt, dlatego uwa¿am, ¿e dla wspomnia³em - u³atwi to prawid³owe 
na wypadek koniecznoœci prowadzenia wym przy³¹czem wody dla budynków ca³ej Spó³dzielni to bêdzie jedno rozliczanie kosztów poboru wody. 
akcji ratowniczej. W Spó³dzielni poja- nr 4 i 6 na ulicy Elsnera. Te budynki z najwiêkszych wyzwañ w obecnej Wci¹¿ nadzorujemy remont wind do 
wia siê wiele tematów zwi¹zanych po³¹czone by³y z hydroforni¹ nale¿¹c¹ kadencji. Czas poka¿e, czy uda nam siê poziomu "0", a to wi¹¿e siê tak¿e 
z bezpieczeñstwem i wci¹¿ s¹ do budynku przy ulicy Ogiñskiego 15.  rozwi¹zaæ postawione sobie zadanie.z remontem - likwidacj¹ schodów 
realizowane nowe zadania, które maj¹ Chcia³bym tu wspomnieæ, ¿e Spó³dziel- Czy oprócz aktywnoœci w Radzie w klatkach schodowych lub monta¿em 
na celu jego zwiêkszenie. Czêsto nie nia d¹¿y do tego, by w³aœnie zlikwido- Nadzorczej JSM  udziela siê Pan na ramp. Staramy siê poprawiæ tym 

waæ tego typu sieci starych po³¹czeñ zdajemy sobie sprawy, jak wiele samym bezpieczeñstwo i u³atwiæ rzecz innych organizacji?
tematów, które z daleka nie wygl¹daj¹ i wybudowaæ nowe. W 2018 roku Tak, udzielam siê spo³ecznie w Zwi¹-poruszanie siê osobom starszym, czy 
na istotne, z bliska ju¿ nabieraj¹ zakoñczono docieplenia budynków ze zku Kombatantów Rzeczypospolitej matkom z dzieæmi w wózkach, a tak¿e 
bardziej powa¿nego wygl¹du i wyma- wsparciem unijnym w wysokoœci 2 Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych osobom niepe³nosprawnym. 
gaj¹ reakcji Zarz¹du, Rady Nadzorczej milionów z³otych. Z tych œrodków uda³o od 16 lat. Od 2 lat jestem Prezesem Trudnym tematem i jednoczeœnie 
i wszystkich osób, które pracuj¹ na nam siê wyremontowaæ a¿ 8 budynków Zarz¹du Okrêgowego na okrêg jelenio-wa¿nym, bêdzie podjêcie decyzji 
rzecz Spó³dzielni, czyli dla dobra nas (przy ulicy Sygietyñskiego 1,3,5, górski. Zosta³em  równie¿ wybrany do o sprzeda¿y, czy te¿ remoncie budynku 
wszystkich – Mieszkañców. Ga³czyñskiego 18, 20, Kiepury 30, 32 Zarz¹du G³ównego ZKRP i BWP w War-przy ulicy Trzciñskiego 12, gdzie obe-

Jest Pan cz³onkiem Rady Nadzor- oraz Curie – Sk³odowskiej 13). szawie. Jestem cz³onkiem Zwi¹zku  cnie mieœci siê Osiedlowy Dom Kultury. 
Spó³dzielnia tego typu inwestycje czej ju¿ drug¹ kadencjê, proszê Kilka lat temu powsta³ pomys³ oddania ¯o³nierzy  Wojska Polskiego i Zwi¹zku 
proponowa³a tak¿e mieszkañcom powiedzieæ jakie przedsiêwziêcia w rêce zainteresowanego dzier¿awcy ¯o³nierzy ,,Radar” w Jeleniej Górze. 
budynku przy ulicy Transportowej 21 wspiera³a Rada w kadencji 2017 – wspomnianego budynku i przekszta³- Lubiê spêdzaæ czas aktywnie, nie mam 
AB. Mieszkañcy nie wyrazili zgody na czasu na nudê. Mam nadziejê, ¿e 2020, z myœl¹ o poprawie komfortu cenie go w mini galeriê handlow¹, 
termomodernizacjê. Dziœ wiemy, ¿e jeszcze sporo wyzwañ przede mn¹, ¿ycia mieszkañców? w której mia³y mieœciæ siê punkty 
nasze dzia³ania przynios³y nie tylko które chcê zrealizowaæ.Rada Nadzorcza w latach 2017 – handlowo – us³ugowe, spe³niaj¹ce 
zmiany w wygl¹dzie budynków, ale Dziêkujê za uwagê.2020 wspiera³a i wspiera wiele zadañ, oczekiwania naszych mieszkañców. 
i oszczêdnoœci w postaci mniejszego które poprawi³y komfort ¿ycia mie- Podobn¹ inwestycjê poczyniono we 
zu¿ycia ciep³a oraz korzyœci ekologi- Rozmawia³a Daria Pacewicz - szkañców „Zabobrza”. Jednym z nich Wroc³awiu przy ulicy Grabiszyñskiej, 
czne, o których ju¿ wspomnia³em. Gerstensteinby³o doprowadzenie ciep³ej wody gdzie powsta³a tego typu mini galeria - 



Tzw. op³ata marsza³kowska za tonê 
(Mg) odpadów deponowanych na
sk³adowiskach tylko w ci¹gu ostatnich 
kilku lat wzros³a, przyk³adowo za tzw.
balast z 74,26 z³ do 276,10 z³ za 1 tonê 
odpadów, to znaczy – prawie 400%.
(Wykres nr 2) 

To s¹ prawdziwe Ÿród³a wzrostów 
cen, przy czym ¿adna z tych kwot nie 
jest w najmniejszym stopniu zale¿na od 
samorz¹du lokalnego, który nie ma 

OdpowiedŸ na pytanie: dlaczego ¿adnego wp³ywu na ich wysokoœæ 
dro¿ej¹ œmieci? – jest prosta. Rosn¹ i tempo wzrostu.
bowiem ceny wszystkich us³ug zwi¹za- Krytycy gospodarki odpadami pod-
nych z „gospodark¹ œmieciow¹”, a s¹ nosz¹ argumenty, ¿e te wzrosty cen 
one dyktowane przez firmy i instytucje dotycz¹ wszystkich samorz¹dów, 
na dzia³alnoœæ których samorz¹d nie a w niektórych miastach w Polsce ceny 
ma ¿adnego wp³ywu. s¹ jednak ni¿sze. Owszem – musimy 

Wbrew niektórym opiniom, op³ata siê porównywaæ do miejscowoœci 
pobierana od mieszkañców Jeleniej z naszego regionu, jak choæby Legnica, 
Góry za odbiór i zagospodarowanie od- ale tak¿e braæ pod uwagê wszystkie – 
padów nie mo¿e zasilaæ bud¿etu mia- pozornie drobne sk³adniki kosztów. 
sta – wszystkie te pieni¹dze MUSZ¥ (Tabela nr 3) 
byæ przeznaczone na zagospodaro- Jak s³usznie w latach 2012/2013 
wanie odpadów, a tak¿e likwidacjê podnosi³ ówczesny zastêpca prezy-
„dzikich wysypisk” oraz dzia³ania œciœle denta Jeleniej Góry, Hubert Papaj 
zwi¹zane z utylizacj¹ odpadów, eduka- uzasadniaj¹c wtedy przyczyny wzro-
cjê ekologiczn¹, zakup pojemników stu cen: „(1) w Legnicy ceny by³y 
i worków, itp. ni¿sze, jednak tam mieszkañcy musieli

Skoro wiadomo, ¿e rosn¹ koszty, sobie sami kupiæ pojemniki na odpady,
trzeba odpowiedzieæ na pytanie: jakie w Jeleniej Górze kupowa³o je MPGK 
i dlaczego? (2) w Legnicy odleg³oœæ od sk³ado-

Najlepiej i najuczciwiej operowaæ fa- wiska wynosi ok. 6,5 km, w przypadku 
ktami i liczbami. Porównajmy: Jeleniej Góry – 19 km do najbli¿szego, 
(wykres nr 1) a gdybyœmy wybrali Lubawkê – 40 km

Mo¿emy argumentowaæ dalej i wska- obni¿enie kosztów w gminie. Tym bar-
zywaæ inne elementy rosn¹cych dziej, ¿e w ma³ych miejscowoœciach 
kosztów. W wielu czêstotliwoœæ wy- odpady „bio” najczêœciej s¹ komposto-
wozu odpadów jest mniejsza, a wiêc wane w miejscu wytworzenia. Przyk³a-
i koszty ni¿sze. Tam, w okresie upal- dowo na osiedlu Zabobrze, Orle - jest to 
nego lata (czerwiec/lipiec) odpady nie do pomyœlenia. (Wykres nr 5) 

W roku 2013 Jelenia Góra za w jedn¹ stronê, (3) w Legnicy samo- wywozi siê ok. 13 razy, w Jeleniej Zadziwiaj¹ce jest, ¿e Rz¹d RP 
opakowania z tworzyw sztucznych chody odbieraj¹ce odpadki poruszaj¹ Górze – przeciêtnie – 19 razy. Wynika i Parlament nie reguluj¹ sprawy mo¿li-
otrzymywa³a 350 z³/tonê sprzeda- siê w granicach miasta maj¹cego to g³ównie z presji Jeleniogórzan, woœci odp³atnego zwrotu opakowañ na 
wanych wówczas „plastików”. W roku powierzchniê ok. 56 km kwadr., Jelenia którzy – co zrozumia³e – ¿ycz¹ sobie, przyk³ad z tworzyw sztucznych. W wie-
2020 Jelenia Góra za opakowania Góra – to obszar 109 km kwadr., (4) by w boksach i w ich pobli¿u da³o siê lu krajach opró¿nione butelki po wodzie 
z tworzyw sztucznych musia³a DOP£A- gêstoœæ zaludnienia w Jeleniej Górze oddychaæ bez uci¹¿liwych zapachów. mineralnej, sokach i napojach mo¿na 
CAÆ 450 z³/tonê. (wówczas, a i teraz ró¿nice s¹ podo- Czêstotliwoœæ kursów aut wywo¿¹cych oddawaæ w sklepach przy kolejnych 

bne) wynosi³a w Legnicy 1700 osób na odpady jest jedn¹ z g³ównych przyczyn zakupach. W Polsce „to siê nie op³aca”! 
1 km kwadr., w Jeleniej Górze – ok. kosztów, bo choæby w wielu miejsco- Komu siê nie op³aca? Producentom 

W roku 2013 Jelenia Góra za sprze- 780 osób, co oznacza, ¿e skupiska woœciach odpady wielkogabarytowe tych napojów, bo to na nich spad³by 
da¿ opakowañ z papieru i tektury ludzi s¹ mniejsze, wiêc i przejazdy odbierane s¹ raz, czy dwa razy do roku, obowi¹zek utylizacji u¿ytych butelek 
otrzymywa³a 250 z³/tonê. W roku 2020 samochodów d³u¿sze. w zdecydowanej wiêkszoœci du¿ych „pet”, czy innych. Lobbyœci firm produ-
Jelenia Góra za opakowania z papieru Czynników, które wp³ywaj¹ na wyso- miast – raz na pó³ roku. W Jeleniej kuj¹cych wody i napoje hamuj¹ prace, 
i tektury musia³a DOP£ACAÆ 150 koœæ op³at jest du¿o wiêcej, jak choæby Górze – raz w miesi¹cu, a i tak wielu wp³ywaj¹ na polityków obozu rz¹dz¹-
z³/tonê. i ten, ¿e w Legnicy system zatrudnienia mieszkañców bloków na osiedlach cego, na pos³ów koalicji rz¹dowej, by 

przewidywa³ na umowach – zleceniach narzeka, ¿e wystawione nieopodal taka op³ata nie zosta³a wdro¿ona, bo to 
W roku 2013 Jelenia Góra za sprzeda¿ b¹dŸ samozatrudnieniu przewa¿aj¹c¹ boksów stare tapczany i szafy szpec¹ zwiêkszy³oby koszty firm. A konse-
opakowañ ze szk³a otrzymywa³a 62 grupê pracowników odpowiednika wygl¹d osiedla. (Wykres nr 4) kwencje tego zaniechania ponosi 
z³/tonê. W roku 2020 Jelenia Góra za naszego MPGK. W Jeleniej Górze nie W du¿ych osiedlach Jeleniej Góry samorz¹d, w ostatecznoœci – mie-
sprzeda¿ opakowañ ze szk³a otrzymy- dopuszczaliœmy w interesie pracowni- (np. Zabobrze), gdzie zagêszczenie szkañcy. (Wykres nr 6) 
wa³a 1 z³/tonê. ków, ale tak¿e mieszkañców do liczby ludzi jest spore odpady zmiesza- Rz¹d RP nie wspiera dzia³añ 

poszerzania skali tzw. umów œmiecio- ne odbierane s¹ nawet codziennie. zwi¹zanych z porz¹dkowaniem sk³a-
wych o pracê.” W niewielkich wioskach – raz na mie- dowisk, unowoczeœnianiem instalacji  

si¹c, w okreœlone dni, co wp³ywa na Dokoñczenie na str. 5

A inne sk³adniki rosn¹cych 
kosztów?

Ró¿nica – 800 z³ 
na 1 tonie odpadów na niekorzyœæ 
Mieszkañców.

Ró¿nica – 400 z³ na 1 tonie na 
niekorzyœæ Mieszkañców.

 Ró¿nica – 61 z³ 
na 1 tonie.

Sk¹d siê bior¹
ceny œmieci?

Z ¯YCIA MIASTA
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3 Porównanie stawki op³at - gminy 

gmina stawka op³aty zaopatrzenie w pojemniki/worki mycie pojemników
odbiór odpadów 

wielkogabarytowych

Jelenia Góra 35,20z³/osoba

 

 

2 x do roku pojemniki na 
niesegregowane odpady 

komunalne i bioodpady, 1x 
do roku pojemniki na 

papier, metale i tworzywa 
sztuczne, szk³o

raz na dwa miesi¹ce 
zabudowa 

jednorodzinna, raz 
w miesi¹cu zabudowa 

wielorodzinna

Janowice 
Wielkie

30z³/osoba worki do segregacji

 

brak 2 x do roku

Je¿ów 
Sudecki

33z³/osoba
pojemniki na odpady zmieszane, 

worki do segregacji
brak 2 x do roku

Piechowice 32z³/osoba brak brak brak

Podgórzyn 36z³/osoba brak brak 2 x do roku

Szklarska 
Porêba

12,70z³/m3 

zu¿ytej wody
worki do segregacji brak brak danych

pojemniki na niesegregowane 
odpady komunalne, pojemniki
 do segregacji dla zabudowy 
wielorodzinnej i rodzinnych
ogrodów dzia³kowych worki
do segregacji dla zabudowy

jednorodzinnej i domków letniskowych

4 Dynamika wzrostu stawki za przyjêcie i zagospodarowanie

odpadów wielkogabarytowych 
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2 Zmiany tzw. op³aty marsza³kowskiej na przestrzeni lat 2013 – 2021
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1 Ceny odpadów (póŸniej surowców) netto w 2013 i 2020 roku
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Statystyki policyjne

Jak dzia³aj¹ oszuœci?

prosz¹ tak¿e o wybranie numeru alarmowego, aby informacje na temat podejrzanego po³¹czenia.
seniorzy upewnili siê, ¿e rozmawiaj¹ z funkcjonariu-
szem. Jeœli ofiara podczas trwaj¹cej rozmowy Wed³ug informacji przekazanych przez Komendê 
wybierze jeden z numerów alarmowych, nie po³¹czy Miejskiej Policji  w Jeleniej Górze, w ci¹gu ostatnich 
siê wcale z policj¹, tylko nadal bêdzie kontynuowaæ trzech lat liczba przestêpst zwi¹zanych z ró¿nego 
rozmowê z oszustem, który w tym czasie przekazuje rodzaju oszustwami znaczenie wzros³a.
s³uchawkê drugiemu przestêpcy podszywaj¹cemu siê  
pod dy¿urnego policji. Pamiêtajmy, ¿e aby po³¹czyæ 
siê z prawdziwymi funkcjonariuszami nale¿y 
przerwaæ poprzednie po³¹czenie. Jednak czêsto 
ofiary s¹ mocno zdenerwowane zaistnia³¹ sytuacj¹

Sposób dzia³ania oszustów zawsze jest podobny. i nie zwracaj¹ uwagi na to kiedy i w jaki sposób 
Do wybranej ofiary dzwoni osoba podaj¹ca siê za wybieraj¹ numer alarmowy. Oszustom w³aœnie na tym 
cz³onka rodziny, który pilnie potrzebuje pieniêdzy. zale¿y.
Czasem ta potrzeba spowodowana jest niespodzie- Pamiêtajmy! Oszuœci nie tylko dzwoni¹ do star-
wan¹, piln¹ inwestycj¹, a czasem nag³ym zdarze- szych osób, ale równie¿ wysy³aj¹ smsy z linkami do Jak widaæ, mimo akcji edukacyjno - prewencyjno - 
niem, np. wypadkiem samochodowym. Oszuœci podejrzanych stron. Dlatego stosujmy w codziennym informacyjnej prowadzonej przez Policjê, liczba 
staraj¹ siê uzyskaæ od ofiary jak najwiêcej informacji, ¿yciu zasadê ograniczonego zaufania do wszelkich oszustw metod¹ "na wnuczka" lawinowo roœnie, 
które póŸniej wykorzystuj¹, aby uwiarygodniæ swoj¹ nieznanych nam osób. Zarówno tych, które do nas a przestêpcy stale modyfikuj¹ swoje dzia³ania, aby 
„legendê”. Czêsto nie przedstawiaj¹ siê i czekaj¹, a¿ telefonuj¹, jak równie¿ pukaj¹cych do naszych drzwi. osi¹gn¹æ cel.
starsza osoba upewni siê, ¿e rozmawia np. ze swoim SprawdŸmy dok³adnie, czy na pewno reprezentuj¹ Dlatego zachêcamy do udzia³u w ró¿nego rodzaju 
wnukiem, czy wnuczk¹, podaj¹c jej imiê. Niestety to instytucjê, za której pracowników siê podaj¹. W tym spotkaniach on-line prowadzonych przez Policjê, 
najczêœciej seniorzy s¹ oszukiwani. Podczas takiej celu mo¿emy zadzwoniæ do tej instytucji i opowie- które maj¹ na celu pomóc Pañstwu w zachowaniu 
rozmowy zdarza siê, ¿e rzekomy cz³onek rodziny dzieæ o ca³ej sytuacji. W przypadku, kiedy ktoœ dzwoni bezpieczeñstwa.
przekazuje s³uchawkê „policjantowi”, który informuje na nasz numer i podaje siê na przyk³ad za policjanta Zachêcamy tak¿e do odwiedzania naszej strony 
seniora, ¿e jeœli ten nie przeka¿e odpowiedniej kwoty, i wypytuje o pieni¹dze lub kosztownoœci, wtedy trzeba internetowej, na której bêd¹ zamieszczane materia³y 
wówczas „wnuczek” poniesie powa¿ne konsekwen- PRZERWAÆ PO£¥CZENIE! Dopiero wówczas prewencyjne Policji w postaci komunikatów, filmików 
cje swojego rzekomego czynu. Czasem oszuœci nale¿y zadzwoniæ na numer 112 i przekazaæ itp. 

Informacjê przekaza³a: m³.asp. Beata Sosulska- 
Baran z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Dokoñczenie ze str. 4 wykorzystywane na inwestycje s³u¿¹- wstaj¹ i bêd¹ mia³y istotny wp³yw na ko- polski Rz¹d spowodowa³y, ¿e makula-
do przeróbki odpadów, ale… Ten sam ce budowie instalacji regionalnych lejne wzrosty kosztów zagospodarowa- tura tekturowa, która przez ponad 70 lat 
Rz¹d zgodzi³ siê, by choæby w okoli- w rejonie Jeleniej Góry. Co zrobili rz¹- nia odpadów, a wynikaj¹ z epidemii... od zakoñczenia II wojny œwiatowej by³a 
cach Rêbiszowa, tu¿ obok Jeleniej dz¹cy, by wp³yn¹æ na ten stan rzeczy? To dziesi¹tki ton maseczek jedno- cennym surowcem wtórnym, dziœ jest 
Góry, a w bezpoœrednim s¹siedztwie Czy sprzeciwili siê temu „importowi”, i wielorazowych, rêkawiczek jednora- œmieciem, którego w ¿adnym skupie 
uzdrowiska Œwieradów-Zdrój niemie- a jeœli nie – w jaki sposób zabiegali, by zowych, wszechobecnych nie tylko jeleniogórskim nie chc¹ przyj¹æ za ¿a-
ckie firmy sk³adowa³y ponad 40 tys. ton pieni¹dze pomog³y regionowi w opano- w szpitalach, ale te¿ w handlu, czy dne pieni¹dze? A przecie¿ makulatura 
odpadów, jakich Niemcy nie chc¹ mieæ waniu galopady cen w gospodarce w biurach. Wszystkie bêd¹ wymaga³y jest wartoœciowym uzupe³nieniem 
u siebie. Pytanie: komu i dlaczego to siê odpadami? Co zrobili w Parlamencie utylizacji. To powstaj¹ca ju¿ w du¿ym surowców do produkcji papieru. Ale 
op³aca? – wci¹¿ czeka na odpowiedŸ. pos³owie i senatorowie Ziemi Jelenio- tempie góra odpadów sanitarnych – dziœ koalicja rz¹dowa wdro¿y³a prze-

Nawet jeœli ta ostatnia sprawa nie ma górskiej w tej samej sprawie, którzy dziesi¹tki milionów jednorazowych pisy, ¿e firmom produkuj¹cym papier 
bezpoœredniego wp³ywu na koszty go- wylewaj¹ krokodyle ³zy, ubolewaj¹c – strzykawek, u¿ywanych do szczepieñ. i tekturê bardziej op³aca siê œci¹gaæ 
spodarowania odpadami komunalnymi ale nie kryj¹c przy tym szyderstwa – Nie ma ¿adnej informacji, jak bêdziemy makulaturê (w ró¿nej postaci) z zagra-
w Jeleniej Górze, to rodzi siê pytanie: nad losem mieszkañców – tak¿e swo- sobie z tym radzili. nicy, ni¿ wykorzystywaæ krajow¹. I tym 
dlaczego pieni¹dze uzyskane z tej ich wyborców. Rz¹d polski stara siê nie Handel w okresie epidemii przeniós³ sposobem jeleniogórskie MPGK, 
transakcji (jeœli s¹ uzyskiwane) nie s¹ widzieæ problemów, które w³aœnie po- siê do Internetu, a na rynku pojawi³y siê zbieraj¹c kartony, musi dop³acaæ – 

setki ton kartonów i folii – opakowañ z pieniêdzy mieszkañców – 150 z³ za 
paczek rozwo¿onych przez kurierów. tonê makulatury, jeœli oddaje j¹ na
Gastronomia zintensyfikowa³a w zam- sk³adowisko odpadów, a kupujemy 
kniêciu sprzeda¿ „na wynos”, a dodaj¹c TAK¥  SAM¥  makulaturê z zagranicy.
to do rosn¹cej mody „diet pude³ko- Samorz¹d Jeleniej Góry potrafi 
wych” – oznacza w praktyce kolejne klarownie wskazaæ przyczyny wzrostu 
tony plastiku. cen za gospodarowanie odpadami, 

Skutki lockdawn'u – to m. in. remonty by³oby dobrze, gdyby przedstawiciele 
mieszkañ i wymiana mebli. I kolejne w³adz kraju – w tym Parlamentu – te¿ 
dziesi¹tki ton odpadów gabarytowych, potrafili odpowiedzieæ, co zrobili i co 
gruzu i zu¿ytych mebli, które trzeba zrobi¹, by mieszkañcy mogli mieæ do 
poddaæ utylizacji. nich w tej sprawie zaufanie.

S¹ i kolejne pytania: dlaczego prze-
pisy wdra¿ane w ostatnim czasie przez

Informacja przekazana 
przez Urz¹d Miasta Jelenia Góra 
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POLICJA OSTRZEGA 

Przestêpstwa
zg³oszone:
2018 - 29
2019 - 49
2020 - 55

W tym oszustwa na 
tzw. "wnuczka":

2018 - 4
2019 - 20
2020 - 21

Uwa¿ajmy na oszustów, 
którzy wykonuj¹ do nas 
telefony i podszywaj¹c siê 
pod krewnych, czy policjantów 
próbuj¹  wy³udz iæ  p ieni¹dze ,  
zw³aszcza od osób starszych i samotnych. 

Jak przypomina  Prezydent Miasta Jeleniej Góry w piœmie z marca 2021 roku, 
skierowanym do naszej Spó³dzielni, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystoœci i porz¹dku w gminie wprowadzony zosta³ obowi¹zek selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych powsta³ych na terenie nieruchomoœci. 
Niewype³nianie tego obowi¹zku podlega sankcji polegaj¹cej na stosowaniu 
podwy¿szonej stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokoœci 105,60 z³ za osobê, za miesi¹c lub miesi¹ce, w których nie 
dope³niono obowi¹zku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ju¿ obecnie rozpoczê³y siê kontrole przestrzegania zasad segregacji 
odpadów komunalnych. Do Spó³dzielni wp³ywaj¹ pierwsze raporty niezgo-
dnoœci wraz ze zdjêciami dokumentuj¹cymi stwierdzone nieprawid³owoœci.

Przestrzegamy i prosimy Pañstwa o uwa¿noœæ. Wspólnie musimy przestrze-
gaæ zasad obowi¹zkowej segregacji W budynkach wielorodzinnych trudno jest 
bowiem ustaliæ, kto nie stosuje siê do wymogów. Wszyscy mieszkañcy 
nieruchomoœci ponios¹ konsekwencje finansowe ujawnionych, powtarzaj¹cych 
siê przypadków niew³aœciwej segregacji. Do tematu bêdziemy powracaæ. 
Redakcja

UWAGA! SEGREGACJA JEST WA¯NA!
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Prognoza na sezon 2020/21

Koszty za piêæ pierwszych miesiêcy sezonu 2020/21 s¹ wy¿sze o 15% 
od kosztów w analogicznym okresie 2019/20, wp³yw na to ma zwiêkszone 
zu¿ycie ciep³a w zwi¹zku z mroŸniejsz¹ zim¹ o 10% i wzrost cen zakupu 
ciep³a w ostatnim okresie. 

Wiêkszoœæ mieszkañ ma wystarczaj¹ce zaliczki na pokrycie zwiêkszonych 
kosztów zakupu ciep³a, jednak sytuacja ta spowoduje pogorszenie 
siê wyników indywidualnych rozliczeñ ciep³a mieszkañców.

Dla mieszkañ, które tej rezerwy nie posiadaj¹ istnieje koniecznoœæ 
podwy¿szenia zaliczek na ciep³o.

Za BOBREM,  2021marzec6

Analiza zu¿ycia energii cieplnej, kosztów 
zakupu ciep³a oraz wyników rozliczeñ ciep³a 
za okres rozliczeniowy 2019/20 w JSM

Iloœci zu¿ytego ciep³a w GJ(gigad¿ule) w Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody w okresach 
rozliczeniowych 2018/19 i 2019/20 przedstawiono na wykresie nr 1.

Spadek zu¿ycia ciep³a na cele ogrzewania w sezonie 2019/20 nast¹pi³ 
ze wzglêdu na ³agodn¹ zimê sprzyjaj¹c¹ oszczêdzaniu ciep³a oraz w zwi¹zku 
z dociepleniem czêœci œcian budynków na osiedlu „Zabobrze III”. Zu¿ycie ciep³a na 
cele podgrzania wody kszta³towa³o siê na poziomie poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. £¹czne zu¿ycie ciep³a na cele ogrzewania i podgrzania wody 
w sezonie 2019/20 by³o ni¿sze w stosunku do sezonu 2018/19 o 2,2 % .

 Wykres nr 2 przedstawia koszty zakupu ciep³a w sezonie 2018/19 i 2019/20.
 £¹czne koszty zakupu ciep³a w sezonie 2019/20 by³y wy¿sze o 2,7 % ni¿ 
w sezonie 2018/19 przy 6,3% podwy¿kach cen zakupu ciep³a u dostawcy. 

Na wykresie nr 3 przedstawiano wyniki indywidualnych rozliczeñ mieszkañ 
w sezonie 2019/20.

Korzystne trendy w spadku zu¿ycia ciep³a na cele grzewcze i spadku kosztów 
zakupu ciep³a spowodowane :  
 - termomodernizacj¹ budynków ( praktycznie zakoñczone docieplenia œcian),
 - ociepleniem okresów zimowych (trudno spodziewaæ siê dalszego ocieplenia) 

zakoñczy³y siê.
Nastêpuje szybki wzrost cen ciep³a u dostawcy ciep³a, znacznie przekraczaj¹cy 

stopê inflacji (w ostatnich dwóch latach wzrost cen zakupu ciep³a o 15,8%),
i prognozowany jest (w skali kraju)  dalszy ich wzrost w zwi¹zku z wymogiem 
dostosowania elektrociep³owni i sieci cieplnych do zaostrzonych norm emisji CO2, 
py³ów i szkodliwych zwi¹zków chemicznych.
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OSZCZÊDZAJ CIEP£O! ZMIEÑ NAWYKI! 
P£AÆ MNIEJ!

Osoby zainteresowane zwiêkszeniem kwoty zaliczki za ogrzewanie 
proszone s¹ o kontakt z pracownikiem JSM pod numerem telefonu: 75 76 43 015 

Zmieniaj¹c nawyki mo¿emy zaoszczêdziæ 

nawet 15% energii cieplnej 

niemal za darmo.

UWAGA! 
JSM informuje!

CENY OGRZEWANIA 

POSZ£Y W GÓRÊ!
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa z uwagi na sytuacjê zwi¹zan¹ 

z epidemi¹ COVID -19, w wiêkszoœci przypadów
nie zwiêkszy³a zaliczek na ciep³o na rok 2021. 

- nie zas³aniaj kaloryferów meblami
- reguluj temperaturê w pomieszczeniach, ale nie wyziêbiaj ich,

- na noc zmniejszaj temperaturê do ok. 18°Celsjusza,
- podczas wietrzenia zmniejszaj temperaturê

- wietrz maksymalnie 10 minut,
- dok³adnie zamykaj drzwi i okna w czêœciach wspólnych - klatki schodowe, piwnice,

- sprawdzaj odpowietrzenia kaloryferów,
- polub to co zdrowe - ni¿sz¹ temperaturê;

Prosimy o œwiadome korzystanie z ciep³a i termoregulatorów.
Jak mo¿emy oszczêdzaæ energiê i zasoby naszych portfeli?

Poni¿ej praktyczne porady! 

11,9%

39,4%

45,2%

dop³aty powy¿ej 1000 z³

dop³aty 500-1000 zl

dop³aty  0-500 z³

zwroty  do 500 z³

zwroty powy¿ej 500 z³

Wykres nr 3

1,0% 2,4%

Rozliczenia kosztów ogrzewania, iloœci dop³at i zwrotów w % sezon 2019/20

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze oraz Zak³ad Ubezpieczeñ 
Spo³ecznych zapraszaj¹ mieszkañców Jeleniogórskiej Spó³dzielni 

Mieszkaniowej na spotkanie prowadzone na ¿ywo.

12.04.2021, godzina 09:00

Spotkanie odbêdzie siê w serwisie YOUTUBE, 
do którego link mog¹ znaleŸæ Pañstwo poni¿ej lub klikaj¹c bezpoœrednio 

ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze 
http://www.jelenia-gora.policja.gov.pl/ 

WPISZ W WYSZUKIWARKÊ PONI¯SZY ADRES
https://youtu.be/GrO0M31yMGo
LUB SKORZYSTAJ Z QR-KODU
I WEJD� NA SPOTKANIE ON-LINE

SPOTKAJMY SIÊ ON-LINE

Policja Jelenia Góra

Dy¿ur telefoniczny z ekspertem ZUS
Œwiadczenia emerytalno - rentowe

Informujemy, ¿e w dniu  8 kwietnia br. , w godzinach od 09:00 do 11:00, 
pod numerem telefonu       75 64 68 500 bêd¹ Pañstwo mogli zadaæ pytanie 

ekspertowi z ZUS-u na temat œwiadczeñ emerytalno-rentowych.

?
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4.Wartoœæ odczytu z koñca poprzedniego okresu rozliczeniowego poprzedzona 
jest liter¹ „A” widoczn¹ z lewej strony wyœwietlacza.

Nale¿y unikaæ nadmiernego wych³odzenia mieszkania, gdy¿ na jego ponowne 
ogrzanie konieczna jest zwiêkszona emisja ciep³a.Gospodarstwa domowe zu¿ywaj¹ ok. 40% energii w skali ca³ego kraju. Koszty 

ogrzewania i ciep³ej wody stanowi¹ przewa¿aj¹c¹ czêœæ op³at za mieszkanie, 
poniewa¿ surowce energetyczne s¹ bardzo drogie, a w przysz³oœci ich cena Ciep³o du¿o kosztuje. Warto przyzwyczaiæ siê do nieco ni¿szej temperatury
bêdzie nadal ros³a. Stosuj¹c indywidualny sposób rozliczania kosztów w pomieszczeniach. Obni¿enie temperatury o jeden stopieñ mo¿e spowodowaæ 
ogrzewania mo¿ecie Pañstwo racjonalnie gospodarowaæ energi¹ ciepln¹, zmniejszenie zu¿ycia ciep³a o kilka procent, a tym samym obni¿enie kosztów 
a w efekcie p³aciæ mniej. ogrzewania.

Poni¿ej znajd¹ Pañstwo zasady indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania 
oraz kilka wskazówek jak racjonalnie gospodarowaæ ciep³em. Najlepiej, gdy grzejniki s¹ ca³kowicie ods³oniête. Jeœli s¹ one zas³oniête 

zas³onami, obudowane lub zastawione meblami, zagradza siê ciep³u drogê 
Zamontowana na grzejniku, przylegaj¹ca do niego dolna czêœæ podzielnika przemieszczania. Ciep³o gromadzi siê wiêc przy grzejniku.

nagrzewa siê do temperatury powierzchni grzejnika. Temperatura grzejnika oraz 
temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone s¹ przez oddzielne czujniki Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed 
temperatury znajduj¹ce siê w podzielniku. Podzielnik rozpoczyna naliczanie wietrzeniem nale¿y ca³kowicie zamkn¹æ zawór przy grzejniku, odczekaæ kilka minut 

ojednostek, gdy temperatura powierzchni grzejnika jest wy¿sza od 23 C oraz gdy i dopiero wówczas szeroko i na krótki czas (ok. 5 minut) otworzyæ okno.
ró¿nica temperatur miêdzy powierzchni¹ grzejnika, a powietrzem w pomieszczeniu 

o
przekracza 4,5 C.

Podzielnik jest dodatkowo zabezpieczony przed letnim naliczaniem poprzez 
zró¿nicowanie temperatur startowych. Szybkoœæ naliczania uzale¿niona jest 
przede wszystkim od temperatury grzejnika. Im temperatura jest wy¿sza, tym 
szybciej podzielnik zlicza jednostki.

Jednostki pokazywane na wyœwietlaczu podzielnika s¹ jednostkami 
bezwymiarowymi, nieprzyporz¹dkowanymi do ¿adnej wielkoœci fizycznej. Iloœæ 
naliczonych jednostek pozwala okreœliæ w rozliczeniu koszty poniesione przez 
mieszkañca na ogrzanie mieszkania.

Dziêki zastosowaniu podzielników, odczyt urz¹dzeñ odbywa siê zdalnie bez 
koniecznoœci wchodzenia do mieszkañ. Aby zapewniæ mo¿liwoœæ prawid³owego 
odczytu nie nale¿y zas³aniaæ podzielnika meblami, obudowywaæ grzejników, 
malowaæ podzielnika farbami.

Znajomoœæ wskazañ podzielników u wszystkich mieszkañców z uwzglê-
dnieniem parametrów grzejników oraz danych dotycz¹cych iloœci dostarczanego 
ciep³a do budynku pozwalaj¹ na indywidualne rozliczenie kosztów. Otrzymane 
na tej podstawie rozliczenie indywidualne pozwoli na porównanie w³asnego zu¿ycia 
i op³at z poprzednimi okresami.

1.W stanie normalnej pracy podzielnik kosztów ogrzewania ma wy³¹czony 
wyœwietlacz (bez wskazañ).

2.Aby sprawdziæ bie¿¹c¹ wartoœæ odczytu i wartoœæ odczytu z koñca 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, nale¿y jeden raz na krótko nacisn¹æ 
przycisk odczytowy. Materia³y od ista Polska Sp. z o.o.

3.Wskazania bêd¹ pojawiaæ siê na przemian.

Zasady racjonalnego gospodarowanie ciep³em

Tylko tyle ciep³a ile jest potrzebne

Optymalna temperatura

Nie zas³aniaæ grzejników

Dzia³anie podzielnika

Wietrzenie: krótko i skutecznie

Dokonywanie odczytu

Rozliczenie

Wskazania podzielnika

Kto p³aci za to, co zu¿ywa, p³aci automatycznie 
mniej. Dlaczego podzielniki kosztów ciep³a 
s¹ niezbêdne?

Wymiana podzielników kosztów ogrzewania 
i wodomierzy w JSM

W 2021 roku mija 10 letni okres gwarancji na urz¹dzeñ s¹ ró¿ne, zale¿ne od wielkoœci mieszkañ 
podzielniki kosztów oraz koñczy siê wa¿noœæ i ró¿nych rozwi¹zañ technicznych w budynkach. Roz-
legalizacji wodomierzy w Pañstwa mieszkaniach. Do poczêcie sp³aty nast¹pi po zakoñczeniu wymiany 
wymiany w 2021 roku zaplanowanych jest 24 800 tj. od 01.01.2022 r. W trzech najm³odszych budynkach 
podzielników kosztów i 14 800 wodomierzy. Wszy- przy ulicy Kiepury 58, 60 i Wi³komirskiego 15, 
stkie urz¹dzenia bêd¹ mia³y w dalszym ci¹gu w których instalacja centralnego ogrzewania dostoso-
zapewniony radiowy odczyt. Mieszkañcy bêd¹ mogli wana jest do monta¿u mieszkaniowych liczników 
dodatkowo za niewielk¹ op³at¹ uzyskaæ dostêp przez ciep³a, w szafkach na klatkach schodowych zamonto-
Internet do danych o zu¿yciu ciep³a oraz zimnej wane zostan¹ liczniki ciep³a. Sprawne przeprowa-
i ciep³ej wody (osoby zainteresowane prosimy dzenie wymiany zale¿y w znacznym stopniu od dobrej 
o kontakt telefoniczny w tej sprawie pod numerem wspó³pracy mieszkañców z ekipami monta¿owymi. 
telefonu: 519 539 910). To wielkie przedsiêwziêcie Bardzo wa¿ne jest dostosowanie siê do podanych 
dofinansowane zostanie œrodkami z zysku Spó³dzielni terminów wymiany urz¹dzeñ i przygotowanie dostêpu 
z lat poprzednich kwot¹ 1 028 000 z³. Pozosta³a do wymienianych urz¹dzeñ. Dodatkowe umawianie 
kwota do sp³aty przez mieszkañców zostanie spowoduje wzrost kosztów wymiany, które bêd¹ 
roz³o¿ona na dogodne raty miesiêczne w op³acie musieli ponieœæ u¿ytkownicy nieudostêpnionych 
czynszowej. Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszka- lokali. Roboty wykonywa³a bêdzie firma ISTA Polska. 
niowa zak³ada, ¿e sp³ata nast¹pi w okresie Pracownicy wymieniaj¹cy wodomierze i podzielniki 
do 3 lat. Wysokoœæ rat uzale¿niona bêdzie od iloœci kosztów, zobowi¹zani s¹ do przestrzegania zaleceñ 
wymienionych urz¹dzeñ. Przewiduje siê wysokoœæ sanitarnych zwi¹zanych ze stanem epidemicznym.
raty od 4,00 do 8,00 z³/m-c, w zale¿noœci od iloœci S³awomir Cybulski 
podzielników i wodomierzy w mieszkaniu – iloœci tych - kierownik Dzia³u Obs³ugi Technicznej JSM

Za BOBREM,  2021marzec8

Uwaga: na koniec okresu rozliczeniowego, podzielnik zapamiêtuje wartoœæ 
koñcow¹ w pamiêci wewnêtrznej  i rozpoczyna naliczanie dla nowego

okresu rozliczeniowego od wartoœci „0”.

Przypomnimy, ¿e w ramach prowadzonej 
dzia³alnoœci Jeleniogórska Spó³dzielnia 
Mieszkaniowa œwiadczy us³ugi poœre-
dnictwa w obrocie nieruchomoœciami. 

Spó³dzielcze Biuro Poœrednictwa w Obrocie 
Nieruchomoœciami œwiadczy us³ugi nie tylko dla 
mieszkañców JSM. 

Prowizja od wykonanej us³ugi poœrednictwa 
(dotycz¹ca kupna, sprzeda¿y, zamiany nie-
ruchomoœci) wynosi 1,5 % netto dla cz³onków 
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, nie 
mniej ni¿ 1500 z³ netto

Prowizja dla osób nie bêd¹cych cz³onkami 
Spó³dzielni wynosi 1,7 % netto, nie mniej ni¿ 
1700 z³ netto.

Dzia³alnoœæ biura nie jest finansowana z op³at 
czynszowych wnoszonych przez mieszkañców 
JSM. 

Spó³dzielcze Biuro Poœrednictwa w Obrocie 
Nieruchomoœciami mieœci siê w biurowcu JSM 
w pokoju nr 105 na I piêtrze przy ul. Ró¿yckiego 19 
w Jeleniej Górze.

Telefon kontaktowy: 519 541 110, 796 066 393
Oferty biura zamieszczane s¹ na stronie 

internetowej www.jsmjg.pl



Id¹c z duchem czasu, a przede zakres funkcjonalnoœci.
wszystkim maj¹c na uwadze oczeki-
wania Mieszkañców, Jeleniogórska 
Spó³dzielnia Mieszkaniowa planuje Aplikacjê bêdziemy uruchamiaæ 
w najbli¿szym czasie stworzyæ warunki z „ikonki” na smartfonie lub tablecie, 
sprawniejszej komunikacji poprzez który posiada system Android (na 
wykorzystanie urz¹dzeñ mobilnych. chwilê obecn¹ mBOK nie bêdzie 
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e na obecnym kompatybilny z urz¹dzeniami opartymi 
etapie rozwoju technologicznego o system IOS tj. iPhone, iPad - mamy 
smartfony przejê³y w du¿ej mierze nadziejê ¿e w najbli¿szym czasie 
zadania i mo¿liwoœci wczeœniej zare- twórca aplikacji uzupe³ni tê lukê). 
zerwowane wy³¹cznie dla komputerów. 
Mo¿liwoœæ wykorzystywania Internetu 
i aplikacji mobilnych sprawia, ¿e coraz 
wiêcej spraw za³atwiamy zdalnie, 
w dogodnych dla siebie warunkach 
i czasie.

Ponadto obecna sytuacja zwi¹zana 
z pandemi¹, jednoznacznie pokazuje, 
¿e oprócz tradycyjnej formy komuni- Osoby, które s¹ ju¿ zalogowane 
kacji, trzeba byæ gotowym na mobiln¹ w serwisie eBOK nie potrzebuj¹ 
obs³ugê Mieszkañców i to zarówno dodatkowej rejestracji. Gdy tylko uru-
w trosce o Pañstwa komfort i wygodê, chomimy aplikacjê mobiln¹ mBOK, 
ale równie¿ z uwagi na Pañstwa zostan¹ Pañstwo poinformowani o tym 
bezpieczeñstwo. fakcie na stronie internetowej Spó³-

Dlatego czyni¹c pierwsze kroki ku dzielni, profilu Facebook, w gazecie 
³atwiejszej komunikacji, planujemy „Za Bobrem” oraz w serwisie eBOK.
uruchomiæ od lipca 2021 roku 
aplikacjê mBOK, która jest idealnym 
rozwi¹zaniem na urz¹dzenia mobilne. - natychmiastowy i nieograniczony - Spó³dzielni¹, a u¿ytkownikiem serwi- oraz stworzy szereg nowych mo¿li-
Posiada ona analogiczne funkcje jak dostêp do informacji o stanie swoich su, która nie wymaga w³asnorêcznych woœci, a wraz ze wzrostem aktywnych 
serwis eBOK, dzia³aj¹cy w oparciu rozliczeñ z tytu³u u¿ytkowania lokalu podpisów i pisemnego potwierdzania u¿ytkowników i potrzebami mieszkañ-
o przegl¹darkê internetow¹,którym (aktualne saldo, zaksiêgowane p³atno- jej odbioru. ców potencja³ systemu bêdzie posze-
pos³uguje siê ju¿ obecnie czêœæ œci, a tak¿e roczne zestawienia), Uruchomienie przez JSM aplikacji rzany przy wspó³pracy Spó³dzielni 
naszych Mieszkañców, a w przy- mo¿liwoœæ przesy³ania i odbioru mBOK umo¿liwi Pañstwu mobilny z producentem oprogramowania.
sz³oœci bêdziemog³a mieæ szerszy korespondencji mailowej pomiêdzy  dostêp do funkcji opisanych powy¿ej 
 

Jak bêdzie dzia³aæ mBOK?

Ju¿ dziœ zachêcamy Pañstwa do 
za³o¿enia konta w obecnym 
systemie eBOK, poniewa¿ login 
i has³o do konta eBOK bêdzie da 
mo¿liwoœæ logowania siê do 
aplikacji mobilnej mBOK. 

Korzystaj¹c z eBOK zyskujemy:

Modernizacja obejmuje:
- wykonanie nowych sieci ciep³owniczych 

umo¿liwiaj¹cych wykonanie osobnych wêz³ów 
cieplnych dla ka¿dego budynku, realizacja 

Przy jednym z naj³adniejszych osiedli Jelenio- w budynkach – dzia³ania które ogranicz¹ nak³ady w 2020 r. – zadanie ECO Jelenia Góra,
górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, a mianowicie finansowe na przysz³e remonty, - wykonanie przy³¹czy i wêz³ów cieplnych 
przy ulicy Ga³czyñskiego, od strony zachodniej, od lat - poprawê sprawnoœci systemu grzewczego do ka¿dego budynku, wymiana rozdzielaczy, 
swoim wygl¹dem strasz¹ obiekty po by³ej kot³owni. i podgrzania wody, obni¿enie kosztów zakupu dostosowanie instalacji do nowych wêz³ów 
Dziêki porozumieniu Jeleniogórskiej Spó³dzielni ciep³a dla budynków, 2021 r.,
Mieszkaniowej z ECO Jelenia Góra oraz po - uprz¹tniêcie terenu, w tym rozbiórka - rozbiórka obiektów po by³ej kot³owni i niwelacja 
uzyskaniu aprobaty wiêkszoœci mieszkañców, zdegradowanych obiektów po by³ej kot³owni, terenu 2021 r. – zadanie ECO Jelenia Góra,
realizowane jest przedsiêwziêcie przy ulicy - zwiêkszenie iloœci miejsc do parkowania, - zagospodarowanie odzyskanego terenu;
Ga³czyñskiego 16, 18, 20, które ³¹czy kilka celów: - wykorzystanie oferty ECO umo¿liwiaj¹cej 

wykonanie przy³¹czy do ka¿dego budynku 
- wy³¹czenie wyeksploatowanych sieci oddzielnie,

miêdzybudynkowych c.o., - przygotowanie budynków do rozliczenia kosztów Przedsiêwziêcie powinno ograniczyæ zu¿ycie 
- modernizacjê urz¹dzeñ ciep³owniczych c.o. i c.w.u. dla ka¿dego budynku osobno; ciep³a przez budynki od 10% do 15% oraz zmniejszyæ 

koszty zakupu ciep³a . Po uwzglêdnieniu zmiany 
taryfy na korzystniejsz¹ ³¹czne obni¿enie kosztów 
ogrzewania i podgrzania wody pozwala sfinansowaæ 
wiêkszoœæ przedsiêwziêcia z oszczêdnoœci kosztów 
zwi¹zanych z zakupem ciep³a dla budynków 
w okresie piêciu lat.
S³awomir Cybulski

Zakres modernizacji

Za³o¿enia finansowo – ekonomiczne

Modernizacja instalacji cieplnych oraz uporz¹dkowanie 
zdegradowanych budowli i terenów od zachodniej strony 
budynków Ga³czyñskiego 16, 18, 20.
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Z duchem czasu czyli MOBILNE BIURO 
OBS£UGI KLIENTA mBOK eBOK

od czego zacz¹æ?
· pobierz wniosek o dostêp do serwisu eBOK

w tym celu:  
wejdŸ na stronê  i przejdŸ 
do zak³adki eBOK na której dostêpny jest wniosek
lub 
przyjdŸ do siedziby JSM, ul Ró¿yckiego 19,
parter - BOM (Biuro Obs³ugi Mieszkañców) – Dzia³ Czynszów 

· Wype³nij „wniosek o dostêp do serwisu eBOK” i przeœlij nam 
wype³nionyi zeskanowany mailem na adres e-mail: 

 lub przynieœ wype³niony wniosek 
do Biura Obs³ugi Mieszkañców

· Po weryfikacji otrzymasz wiadomoœæ e-mail na adres podany 
we wniosku z „kart¹ danych serwisu eBOK” z identyfikatorem 
(loginem) oraz has³em pierwszego logowania. 
Na karcie danych znajduj¹ siê podstawowe instrukcje 
dotycz¹ce logowania.

· Nastêpnego dnia Twoje konto bêdzie ju¿ aktywne, 
zaloguj siê i zmieñ has³o na w³asne. 

· Mo¿esz ju¿ w pe³ni korzystaæ z eBOKa.
· kolejnym krokiem bêdzie ju¿ tylko zainstalowanie mobilnej 

aplikacji mBOK na Twoim telefonie. Wszystkie potrzebne 
informacje znajd¹ siê na stronie po uruchomieniu aplikacji.

U¿ytkownikiem serwisu mo¿e byæ cz³onek Spó³dzielni lub osoba
nie bêd¹ca jej cz³onkiem, której przys³uguje tytu³ prawny 
do lokalu w zasobach JSM.

www.jsmjg.pl

e-bok@jsmjg.pl

UWAGA: 

W kolejnych wydaniach gazety 
"Za Bobrem" przedstawimy 

Pañstwu efekty modernizacji. 



JELENIOGÓRSKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA 

Kiedy widzimy niew³aœciwe zachowanie naszych s¹siadów, œmiecenie, zbyt g³oœne zachowanie, czy z³e parkowanie, mamy 
ochotê zwróciæ uwagê, ale boimy siê, nie chcemy popadaæ z s¹siadami w otwarty konflikt i odpuszczamy. Czy jest jakiœ sposób na 
uprzejme zwrócenie uwagi? Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa stworzy³a specjaln¹ kartkê przeznaczon¹ w³aœnie na tego 
typu sytuacje. Kartka funkcjonuje ju¿ od kilku lat w naszej Spó³dzielni i mamy nadziejê, ¿e spe³nia swoje zadanie. W tym wydaniu 
Gazety postanowiliœmy przekazaæ Pañstwu kartkê do wyciêcia – ale w ka¿dej chwili mog¹ j¹ Pañstwo tak¿e pobraæ z naszej strony 
internetowej lub otrzymaæ w Biurze Obs³ugi Mieszkañców przy ulicy Ró¿yckiego 19. 

Na kartce nale¿y zaznaczyæ problem, który stwarza osoba z s¹siedztwa lub dopisaæ w³asn¹ uwagê, a nastêpnie wrzuciæ kartkê 
do skrzynki s¹siada. Liczymy na to, ¿e ten, kto otrzyma kartkê, zrozumie swój b³¹d i nie bêdzie wiêcej narusza³ powszechnie 
panuj¹cych regu³. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, ¿e nasze zachowanie mo¿e byæ k³opotliwe. Ka¿demu mo¿e siê to przytrafiæ, 
dlatego powinniœmy wzi¹æ sobie czyj¹œ uwagê do serca i postaraæ siê, by wspólne mieszkanie w jednym bloku by³o jak najmniej 
uci¹¿liwe dla innych. Wzajemny szacunek jest wa¿ny. Od nas wszystkich zale¿y, czy bêdzie siê nam ¿y³o przyjemnie na 
naszych osiedlach.
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„KOPERTA ¯YCIA” – MO¯E POMÓC 
URATOWAÆ NASZE ZDROWIE I ̄ YCIE

W³ó¿ „KOPERTÊ ¯YCIA” do lodówki, tak, aby 
by³a zawsze dostêpna i widoczna. Koperta 
wykonana jest z tworzywa sztucznego, co 
chroni j¹ przed zniszczeniem.

„KOPERTA ¯YCIA” zawiera ankietê z informa-
cjami dotycz¹cymi stanu zdrowia, za¿ywanych 
leków, kontaktu do bliskich, itp. 

„KOPERTÊ ¯YCIA” wraz z NAKLEJK¥ na 
LODÓWKÊ odbierzesz w:

Biurze Obs³ugi Mieszkañców przy ulicy Jeœli jesteœ osob¹ samotn¹, starsz¹, nie-
Ró¿yckiego 19 oraz w Administracji „Dwójka” pe³nosprawn¹, przewlekle chor¹ – zadbaj o to, 
przy ulicy Sygietyñskiego 1. Zapotrzebowanie by mieæ „KOPERTÊ ̄ YCIA”.
mo¿na zg³osiæ tak¿e telefonicznie, je¿eli nie 

Zarz¹d Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszka- mog¹ Pañstwo odebraæ KOPERTY osobiœcie. 
niowej przypomina o akcji „KOPERTA ¯YCIA” Dostarczymy j¹ do skrzynki pocztowej. 
i zachêca Pañstwa do skorzystania z naszej 
propozycji.

„KOPERTA ¯YCIA” to szybki dostêp do infor-
macji o Twoim stanie zdrowia dla zespo³ów 
pogotowia ratunkowego.

Pamiêtaj, aby 
dane w „KOPERCIE ¯YCIA” by³y zawsze 
aktualne.

Dlaczego warto posiadaæ  „KOPERTÊ  ̄ YCIA”?

UWAGA! 

Przy udzielaniu pierwszej pomocy najwa¿niejszym 
czynnikiem jest czas, w którym ta pomoc zosta³a 
udzielona. Czêsto nawet sekundy decyduj¹ o tym, czy 
pacjentowi uda³o siê pomóc, a nawet uratowaæ ¿ycie.

Nie b¹dŸmy obojêtni, kiedy w grê wchodzi nasze 
w³asne zdrowie, czy zdrowie naszych bliskich. Posia-
daj¹c KOPERTÊ ¯YCIA  mo¿emy pomóc, a tym 
samym u³atwiæ ekipie ratunkowej zdobycie informacji 
na temat zdrowia osoby ratowanej. KOPERTÊ 
¯YCIA  mo¿emy otrzymaæ nieodp³atnie w Jelenio-
górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Zachêcamy 
wszystkich mieszkañców naszej Spó³dzielni, 
a szczególnie osoby starsze lub przewlekle chore 
do uczestniczenia w programie, który zosta³ przygoto-
wany z myœl¹ o Pañstwa bezpieczeñstwie

Karta informacyjna umieszczona w „KOPERCIE 
¯YCIA” powinna byæ aktualizowana po up³ywie 1 roku 
lub czêœciej, jeœli informacje zawarte w niej bêd¹ siê 
zmienia³y.
„KOPERTA ¯YCIA” jest przeznaczona wy³¹cznie dla 
s³u¿b medycznych i ratowniczych, w przypadku za-
istnienia krytycznej sytuacji, w celu ratowania ¿ycia 
i zdrowia. Nie nale¿y udostêpniaæ koperty i danych 
w nich zawartych osobom postronnym.

„ ”

„
”

tel. 

tel. 

tel. 

75  76  74  832
75  76  74  835
75  75  42  188

BOM

ADMINISTRACJA I

ADMINISTRACJA II

.

.

.

Szanowna S¹siadko, Szanowny S¹siedzie!
Cieszymy siê, ¿e jesteœ czêœci¹ spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej nasz blok.

Aby jednak w pe³ni czerpaæ radoœæ ze wspólnego mieszkania, prosimy bardzo:

Pamiêtaj o ciszy nocnej, szanuj innych.
Dbaj o czystoœæ naszej klatki, bloku i ca³ego otoczenia.
Sprz¹taj po swoim psie, nie zostawiaj go samego na balkonie.
Z umiarem i ostro¿nie podlewaj kwiaty na balkonie.
Nie pal na balkonie i nie wyrzucaj niedopa³ków przez okno.
Parkuj swój samochód zgodnie z przepisami.

Inne uwagi: ............................................................

Bêdzie nam niezmiernie mi³o, jeœli zechcesz uszanowaæ nasz¹ proœbê.

Z powa¿eniem, Twoi S¹siedzi. 

Sz.P.
Moja S¹siadko, Mój S¹siedzie

..............................................
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Œwiêta Wielkanocne kojarz¹ nam siê g³ównie z mazurkiem, sernikiem, czy 
babk¹ jeœli myœlimy o s³odkoœciach. My proponujemy Pañstwu lekkie, 
chrupi¹ce ciasteczka migda³owe, które bêd¹ idealne do porannej kawy, zaraz 
po œwi¹tecznym œniadaniu.

Sk³adniki:
m¹ka pszenna – 1/2 szklanki
m¹ka migda³owa – 3/4 szklanki
pokruszone p³atki migda³owe – 1/2 szklanki
cukier puder – 3/4 szklanki (odrobinê zostawiamy do posypania ciastek)
cukier waniliowy – 1 opakowanie
mas³o –180 gram
¿ó³tko jajka –1 sztuka
sól – 1 szczypta
proszek do pieczenia – 1/2 ³y¿eczki

1.M¹kê przesiewamy do miski. 
2.Dodajemy kolejno: m¹kê migda³ow¹, cukier, cukier waniliowy, szczyptê soli, 

proszek do pieczenia. 
3.Do suchych sk³adników dodajemy ¿ó³tko i mas³o oraz pokruszone migda³y.
4.Zagniatamy ciasto, które odk³adamy na godzinê do lodówki.
5.Odrywamy kawa³ki ciasta, w rêkach toczymy kó³eczko i formujemy p³askie
 okr¹g³e ciastka – jak na zdjêciu . 
6.Uk³adamy ciastka na blaszce. 
7.Pieczemy od 10 do 12 minut w  temperaturze 180 stopni. 
8.Po upieczeniu, kiedy trochê wystygn¹ posypujemy cukrem pudrem.

Smacznego 
Daria Pacewicz - Gerstenstein

PORADA: Jeœli dbamy o iloœæ cukru w diecie, to mo¿emy zamiast niego u¿yæ 
w przepisie ksylitol. Ciastka bêd¹ równie smaczne i zdrowsze. Mo¿na tak¿e 
u¿yæ samej m¹ki migda³owej oraz dorzuciæ zmielone orzechy w³oskie zamiast
m¹ki pszennej.   

Za BOBREM,  2021marzec 11

Wielanocne zagadki dla maluchów

1.Jaka pora roku nastêpuje po zimie?
2.Wyrastaj¹ w marcu na wierzbie.
3.Sadzimy jej nasionka na Wielkanoc

– wyrasta pyszna, zdrowa i zielona.
4.Œmigus – dyngus lub poniedzia³ek?
5.D¹browskiego lub œwi¹teczny?
6.W niedzielê Wielkanocn¹ jemy.
7.W jakim ogrodzie Jezus modli³ siê

przed pojmaniem?
8.Popielcowa to?
9.Œwiêconkê wk³adamy do?

Rozwi¹zania zagadek prosimy przesy³aæ do 30.04.2021 roku na adres mailowy: konkurs@jsmjg.pl.
W zg³oszeniu nale¿y podaæ imiê i nazwisko oraz wiek dziecka, a tak¿e telefon kontaktowy. 
Wœród uczestników, którzy przeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie zagadki, zostan¹ rozlosowane 
nagrody niespodzianki. Organizaotr zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwyciêzców w kolejnym 
wydaniu Gazety oraz na stronie internetowej i na facebooku organizatora. +   B = KRA
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ZnajdŸ 5 ró¿nic

K ROL OO WA P AISANK

Regulamin oraz karta zg³oszenia dostêpne s¹ 
na stronie ORGANIZATORA: www.jsmjg.pl

Organizator: 
JELENIOGÓRSKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

 KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I DLA DOROS£YCH

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!

KATEGORIE WIEKOWE:
DZIECI OD 3 DO 6 LAT
DZIECI OD 7 DO 12 LAT
DOROŒLI NA ZG£OSZENIA CZEKAMY DO: 10.04.2021

Ciasteczka migda³owe

Rozwi¹¿ Krzy¿ówkê i odgadnij has³o

Rozwi¹¿ rebus2

31




