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Za BOBREM
GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Wakacje z JSM 
Zobacz jak ciekawie mo¿esz spêdziæ z nami wakacje.

Covidowa rzeczywistoœæ, 
a dzia³alnoœæ naszej Spó³dzielni
Wywiad z Prezesem JSM.

Jeleniogórski Bud¿et Obywatelski 2022
- projekty zg³oszone przez Spó³dzielniê.

W  tym  wydaniu  m.in.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
zaprasza 

mieszkañców JSM do udzia³u w konkursie

MÓJ PIÊKNY BALKON

termin nadsy³ania zg³oszeñ: 31.08.2021 r.

Szczegó³owy regulamin konkursu oraz karta zg³oszenia
dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.jsmjg.pl

oraz w Biurze Obs³ugi Mieszkañca JSM
przy ulicy Ró¿yckiego 19 w Jeleniej Górze.

ORGANIZATOR: 
JELENIOGÓRSKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

zg³oszenia oraz zdjêcia balkonu wysy³amy
na adres mailowy: konkurs@jsmjg.pl

Autocentrum JELCAR
Jelenia Góra, Spó³dzielcza 38



wycieczki autokarowej do Kórnika Czy mimo pandemii Spó³dzielnia 
i Rogalina, jak równie¿ zorganizowaæ mog³a realizowaæ projekty zwi¹zane 
planowanego na grudzieñ Jarmarku z technicznymi modernizacjami 
Miko³ajkowego. Bardzo du¿ym zainte- zasobów, do których siê zobowi¹-
resowaniem cieszy³y siê odbywaj¹ce za³a?
siê dwa razy w tygodniu zajêcia Zrealizowaliœmy wszystkie zamierze-

równie¿ w sferze dzia³alnoœci spo³e- rehabilitacyjne, organizowane na nia w sferze technicznego utrzymania 
czno -wychowawczej.  Jak domek z kart basenie w Termach Cieplickich, które zasobów zarówno w aspektach wynika-
run¹³ budowany w ostatnim dziesiêcio- trwa³y do po³owy paŸdziernika. W tym j¹cych z obliguj¹cych nas przepisów 
leciu zakres ca³ej naszej dzia³alnoœci roku mamy w planach organizowaæ prawa budowlanego, jak równie¿ 
spo³eczno-wychowawczej. Zarówno podobne zajêcia. Nasz projekt z³o¿ony z przyjêtych planów gospodarczych na 
mnie, jak i równie¿ pracowników wspólnie z Towarzystwem Krzewienia 2020 rok. Sukcesem, którym z przyje-
Spó³dzielni bola³o i boli koniecznoœæ Kultury Fizycznej, z którym Jelenio- mnoœci¹ siê dzielê, jest oddany przed 
zredukowania do minimum naszych górska Spó³dzielnia Mieszkaniowa koñcem 2020 roku piêkny i funkcjonalny 
bezpoœrednich kontaktów. Z powodu wspó³pracuje od lat, zwyciê¿y³ pono- parking przy ulicy Noskowskiego. 
wprowadzonych ograniczeñ, nie mogli- wnie dziêki g³osom mieszkañców Parking, na prawie 100 samochodów, 
œmy spotkaæ siê z mieszkañcami Jeleniej Góry. Czekamy tylko na zosta³ wybudowany wspólnie z Mia-
w organizowanym corocznie festynie otwarcie basenów i pozosta³ych stem Jelenia Góra, dziêki przychylnoœci 
z okazji Dnia Dziecka i nie mo¿emy tego instytucji kultury, aby móc ruszyæ Pana Prezydenta Jerzego £u¿niaka. 
zrobiæ równie¿ w tym roku. W ostatniej z zaplanowanymi zajêciami. Parking w zdecydowany sposób 
chwili byliœmy zmuszeni odwo³aæ bieg Nie uda³o nam siê natomiast, mimo wp³yn¹³ na poprawê i komfort ¿ycia 
„Zabobrzañska mila” i zrezygnowaæ zaanga¿owania znacz¹cych si ³  zmotoryzowanej czêœci mieszkañców Minê³o pó³ roku z kolejnego roku 
z wielu innych imprez z bezpoœrednim i œrodków ze strony Spó³dzielni, odnieœæ osiedla Zabobrze II. Zarz¹d Spó³-pandemii, a wiêc trudnej dla nas 
uczestnictwem spo³ecznoœci naszej sukcesu w g³osowaniu Jeleniogór- dzielni widzi i rozumie kwestie braku wszystkich rzeczywistoœci. Jak Pan 
Spó³dzielni, na przyk³ad corocznego skiego Bud¿etu Obywatelskiego na miejsc parkingowych. Niestety, ocenia pracê Spó³dzielni w tym 
spotkania wigilijnego, które jest pozosta³e projekty. Szkoda, bo do osiedla w latach szeœædziesi¹tych, czasie?
szczególnie wa¿ne dla nas i potrzebne wygrania by³y znacz¹ce œrodki finanso- siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych Na pocz¹tku chcia³bym zaznaczyæ, 
dla naszych mieszkañców. Staraliœmy we, które w zdecydowany sposób budowane by³y w zupe³nie innej ¿e jest mi niezmiernie mi³o móc znów 
siê jednak zadbaæ o to, by te najbardziej wp³ynê³yby na estetykê naszych rzeczywistoœci ekonomicznej i spo³e-spotkaæ siê z mieszkañcami na ³amach 
potrzebuj¹ce osoby wiedzia³y, ¿e zasobów mieszkaniowych. Chcia³bym cznej. Nikt nie przewidzia³ dzisiejszego naszego zmienionego graficznie 
o nich pamiêtamy i przygotowaliœmy przypomnieæ naszym czytelnikom, ¿e bumu motoryzacyjnego. kwartalnika „Za Bobrem”. Mam nadzie-
skromne upominki bo¿onarodzeniowe, projekty sk³adane do Urzêdu Miasta Zmotoryzowani mieszkañcy musz¹ jê, ¿e czytelnikom przypad³a do gustu 
które zosta³y samotnym mieszkañcom s¹ dla mieszkañców. Proszê wiêc jednak pamiêtaæ, ¿e na naszych nowa szata graficzna czasopisma. 
dostarczone do domów. Mam nadziejê, o wsparcie, w postaci oddanych g³osów, osiedlach mieszkaj¹ równie¿ osoby bez Pandemia zmieni³a ¿ycie nam 
¿e tegoroczne spotkanie bêdzie które nic nie kosztuj¹, a mog¹ znacznie samochodów oraz osoby starsze, dla wszystkim. W ci¹gu ostatnich piêtnastu 
mo¿liwe i uda nam siê spotkaæ ju¿ pomóc w poprawie estetyki i wygody których ka¿dy skrawek zieleni jest miesiêcy jej piêtno w zasadniczy 
w wiêkszym gronie. naszych osiedli. Najbli¿sze g³osowanie niezmiernie istotnym elementem w ich sposób wp³ynê³o na ¿ycie i funkcjono-

Pewne dzia³ania kulturalno – na kolejne projekty odbêdzie siê ju¿ ¿yciu. Jeleniogórska Spó³dzielnia wanie naszej Spó³dzielni. Ca³y czas 
oœwiatowe uda³o siê Spó³dzielni w paŸdzierniku. Warto poœwiêciæ tê Mieszkaniowa stanê³a dzisiaj przed mieliœmy i mamy poczucie odpowie-

chwilê i zag³osowaæ. Gor¹co do tego jednak zorganizowaæ. dylematem zabierania terenów zielo-dzialnoœci w naszej pracy na rzecz 
namawiam wszystkich mieszkañców Tak, mimo pandemii uda³o nam siê nych z przeznaczeniem na miejsca mieszkañców, ale niestety nie zawsze 
naszych osiedli.przeprowadziæ wiêkszoœæ akcji waka- parkingowe. Niestety na to nie mamy by³a mo¿liwoœæ, aby kontynuowaæ 

cyjnych, co cieszy nas niezmiernie. W ubieg³ym roku, mimo pandemii, zgody czêœci naszych cz³onków.  pewne dzia³ania bez zmian organiza-
Najwiêksz¹ nasz¹ akcj¹ s¹ „Wakacje uda³o siê zorganizowaæ walne Dlatego te¿ musimy znaleŸæ równowa-cyjnych, które mia³y bezpoœrednie 
z pi³k¹ i pomponem”, które ciesz¹ siê zgromadzenie cz³onków. Czy by³o gê pomiêdzy zwolennikami parkingów, prze³o¿enie w kontaktach z mieszkañ-
ogromn¹ popularnoœci¹, a frekwencja trudniej ni¿ zwykle? a zwolennikami zieleni. cami. Dlatego pragnê przeprosiæ 
w ubieg³ym roku przeros³a nasze Mimo szalej¹cej praktycznie przez Z doœæ istotnych inwestycji, uda³o wszystkich tych, którzy w sposób 
oczekiwania. Dodatkowo pierwszy raz ca³y 2020 rok pandemii, ¿ycie nam siê zlikwidowaæ d³ugie odcinki osobisty zostali dotkniêci tymi ograni-
zorganizowaliœmy tak¿e letnie warszta- organizacyjne i gospodarcze Jelenio- sieciowego obiegu wody poprzez czeniami. Dla nas, pracowników 
ty artystyczne dla najm³odszych. górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej zaprojektowanie i wybudowanie Spó³dzielni te zmiany tak¿e by³y i wci¹¿ 
Planujemy obie akcje powtórzyæ w tym toczy³o siê wed³ug ju¿ wczeœniej osobnych hydroforni przy budynkach s¹ du¿ym dyskomfortem. Prioryte-
sezonie letnim. Bardzo ciekawym obranego kursu, celem którego by³a Elsnera 4 – 6. Inwestycja  ta wp³ynie na towym dla nas zadaniem by³o 
wydarzeniem by³y pokazy kina pod poprawa ¿ycia, bezpieczeñstwa techniczne i ekonomiczne mo¿liwoœci  stworzenie warunków, w których to mie-
chmurk¹ w ramach „Zabobrzañskiego i estetyki zamieszkania w zasobach u¿ytkowania sieci wodnej wspomnia-szkañcy bêd¹ czuæ siê bezpiecznie 
kina letniego”, które odby³y siê na Spó³dzielni. Rzecz¹ fundamentaln¹, nych budynków.i komfortowo w zasobach naszej 
boisku przy ulicy Noskowskiego 10-12, któr¹ uda³o nam siê zorganizowaæ Kontynuujemy wci¹¿ wymianê i mo-Spó³dzielni. Dlatego podjêliœmy dzia³a-
a na zakoñczenie akcji w formie kina z zachowaniem re¿imu sanitarnego to dernizacje dŸwigów osobowych. nia w zakresie dezynfekcji klatek 
samochodowego na parkingu przy organizacja i przebieg Walnego W 2020 roku wymieniliœmy dŸwigi schodowych, zabezpieczenia miejsc 
Galerii Sudeckiej. W tym roku liczymy Zgromadzenia Cz³onków JSM. We osobowe w budynkach przy Nosko-ogólnodostêpnych jak np. place zabaw, 
na jeszcze wiêksz¹ frekwencjê. Uda³o wrzeœniu, pomimo ró¿nic interpreta- w s k i e g o  9  w  k l a t c e  n r  X I I ,  czy te¿ szeroko zakrojonej akcji mycia 
nam siê równie¿ zorganizowaæ: turniej cyjnych, przeprowadziliœmy w szeœciu Noskowskiego 10 - klatka XI oraz w obu boksów œmietnikowych. Przeorganizo-
petanki w ramach akcji „Niesportowiec czêœciach to najwa¿niejsze z punktu klatkach w budynku przy Noskowskiego waliœmy pracê ca³ej Spó³dzielni tak, aby 
te¿ sportowiec”, konkursy: „Mój piêkny widzenia funkcjonowania Spó³dzielni 11. W tym miejscu chcia³bym zazna-kontakt ze s³u¿bami technicznymi 
balkon”,  „  Magiczna bombka”,  spotkanie z mieszkañcami. Dokonali- czyæ, ¿e w przypadku ostatniego budyn-i merytorycznymi by³ pozbawiony 
„Œwi¹teczny balkon”, czy te¿ konkurs œmy wyboru cz³onków Rady Nadzorczej ku, Jeleniogórska Spó³dzielnia Mie-ryzyka bezpoœredniego kontaktu. 
plastyczny dla dzieci pod has³em na lata 2020-2023, a tak¿e przyjêliœmy szkaniowa, jako pierwsza w wojewódz-W ci¹gu ostatnich kilku lat 
„Wspomnienie z wakacji”. Jednocze- szereg uchwa³ pozwalaj¹cych nam twie dolnoœl¹skim,  dokona³a wymiany Spó³dzielnia stworzy³a bogat¹ ofertê 
œnie prowadzone by³y zajêcia arty- realizowaæ procesy gospodarcze. dŸwigu przy wsparciu ze œrodków pro-kulturaln¹ dla mieszkañców w ró-
styczne i sportowe dla seniorów Wracaj¹c do kwestii Walgnego gramu „Dostêpnoœæ plus”. Pozyskana ¿nym wieku. Czy epidemia, która 
w ramach projektu „Integracja senio- Zgromadzenia Cz³onków, to chcia³- kwota 120 tysiêcy z³otych jest znacz¹-trwa ju¿ drugi rok uniemo¿liwi³a 
rów” realizowanego z Bud¿etu Miasta bym wspomnieæ, ¿e w tym roku, ze cym zastrzykiem gotówki w dodatkowo w jakiœ sposób te dzia³ania?
Jeleniej Góry. Wiêkszoœæ zak³adanych wzglêdu na wci¹¿ panuj¹ce obostrze- obci¹¿anym w ostatnim okresie czasu Pandemia odcisnê³a piêtno w ca³ej 
wydarzeñ mog³o siê odbyæ. Nie uda³o nia, Walne Zgromadzenie Cz³onków bud¿ecie dŸwigowym Spó³dzielni. naszej dzia³alnoœci, zarówno w sferze 
siê niestety urzeczywistniæ planowanej nie odbêdzie siê. Dokoñczenie na str. 3gospodarczo – administracyjnej, jak 

Rozmowa z Miros³awem Garbowskim – Prezesem Jeleniogórskiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Covidowa rzeczywistoœæ,
a dzia³alnoœæ naszej Spó³dzielni 

„ ”
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

ZA BOBREM  - kwartalnik Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Siedziba wydawcy: 58-506 Jelenia Góra, ul.Ludomira Ró¿yckiego 19. 

Redaktor naczelny: Daria Pacewicz – Gerstenstein. Nak³ad: 8 000 egzemplarzy. Reklama w gazecie: 756 406 134       www.jsmjg.pl ?  sekretariat@jsmjg.pl
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Dokonczenie ze str. 2 liœmy i bêdziemy dok³adaæ wszelkiej 
Kontynuujemy program termomoder- starannoœci w zapewnieniu poczucia 

nizacji na zasobach osiedla Zabrze III wiêzi integracyjnej z Jeleniogórsk¹ 
oraz proces modernizacji i wymiany Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹. Chcia³bym 
instalacji gazowych w naszych ¿yczyæ nam wszystkim, aby kolejne 
budynkach. miesi¹ce przynios³y same pozytywne 

Z przedsiêwziêæ technicznych chcia³- zmiany w funkcjonowaniu Spó³dzielni, 
bym jeszcze wymieniæ prace w budynku by epidemia by³a ju¿ tylko wspomnie-
przy ulicy Noskowskiego 6. Jest to niem i nie utrudnia³a nam ju¿ pracy oraz 
pierwszy budynek o niskiej zabudowie relacji z mieszkañcami. Mam nadziejê, 
w naszych zasobach mieszkaniowych, ¿e nadchodz¹ce wakacje, bêd¹ pocz¹-
w pe³ni dostosowany do zmienionych tkiem zmian, które korzystnie wp³yn¹ na 
wymagañ przeciwpo¿arowych. nasze kontakty. W tym miejscu chcia³-

Przeprowadziliœmy trudn¹ i odpo- bym jeszcze przypomnieæ o naszej 
wiedzialn¹ procedurê wy³onienia akcji, która ma na celu zachêcenie 
wykonawcy wymiany 15 tysiêcy sztuk mieszkañców do korzystania z serwisu 
wodomierzy i 20 tysiêcy podzielników e-BOK, dziêki któremu nasze kontakty 
ciep³a. Fizycznie zakoñczenie ca³ego staj¹ siê ³atwiejsze. A wracaj¹c do 
procesu wymiany wodomierzy i podziel- wakacji, które w³aœnie siê rozpoczê³y, 
ników zamierzamy zakoñczyæ jeszcze pragnê wyraziæ swoj¹ radoœæ, ¿e 
w tym roku, o ile epidemia koronawirusa Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszka-
nam w tym nie przeszkodzi. niowa mimo pewnych ograniczeñ, 

Konsekwentnie zmieniamy wizeru- przygotowa³a na ten czas wiele 
nek naszej Spó³dzielni w zakresie ciekawych atrakcji zarówno dla dzieci, 
infrastruktury zielonej. Powoli i syste- jak i dla doros³ych. Na ³amach gazety 
matycznie kontynuujemy nasadzenia znajd¹ Pañstwo wszystkie informacje 
kwiatów, krzewów i bylin ozdobnych na na ten temat. Zachêcam do udzia³u 
terenach zielonych, znajduj¹cych siê we wszystkich atrakcjach, które 
przed budynkami. Jestem przekonany, przygotowaliœmy. 
¿e ta forma utrzymania zieleni jest Chcia³bym ¿yczyæ wszystkim mie-
w pe³ni akceptowana i bardzo po¿¹- szkañcom Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
dana przez wiêkszoœæ mieszkañców Mieszkaniowej, aby okres nadcho-

Czego Pan sobie i naszym dz¹cych wakacji by³ czasem w którym 
odejdzie pandemia i bêdziemy mogli mieszkañcom ¿yczy w niedalekiej 
realizowaæ wszelkie plany, zarówno te przysz³oœci?
zawodowe, jak i osobiste. Wspomnia³em wczeœniej, ¿e korona-

wirus wymusi³ na nas zmiany organi-
Rozmawia³a zacyjne w pracy ca³ego zespo³u 
Daria Pacewicz - GerstensteinSpó³dzielni. Chcia³bym zapewniæ 
  naszych mieszkañców, ¿e dok³ada-

Zarz¹d Jeleniogórskiej Spó³dzielni piêkniejsze, bezpieczniejsze dziêki 
Mieszkaniowej zachêca wszystkich Pañstwa wspólnemu zaanga¿owaniu. 
mieszkañców naszej Spó³dzielni do Warto zawalczyæ o poprawê jakoœci 
aktywnego udzia³u w g³osowaniu na ulic, parkingów i miejsc rekreacji, 
projekty, które mog¹ byæ zrealizowane a tak¿e o ciekaw¹ ofertê edukacyjno - 
w 2022 roku z funduszu Jelenio- rozrywkow¹ przeznaczon¹ dla 
górskiego Bud¿etu Obywatelskiego. seniorów. 

Jeleniogórska Spó³dzielnia 
Mieszkaniowa z³o¿y³a w tym roku Zapraszamy i zachêcamy do 
dwa projekty twarde, jeden projekt g³osowania. Zag³osujmy 
zielony oraz projekt miêkki, który i wygrajmy razem!
zosta³ z³o¿ony we wspó³pracy 
z Towarzystwem Krzewienia Kultury Chêtnie pomo¿emy Pañstwu 
Fizycznej, z którym Spó³dzielnia w samym g³osowaniu. W Biurze 
wspó³pracuje od lat. Obs³ugi Mieszkañca bêdzie mo¿na 

Informacje na temat projektów oraz uzyskaæ wszystkie informacje.
g³osowania znajd¹ Pañstwo tak¿e na Wkró tce  bêdz iemy Pañs twa 
stronie internetowej Urzêdu Miasta szczegó³owo informowaæ na temat 
Jelenia Góra: jbo.jeleniagora.pl g³osowania. Poni¿ej mog¹ siê Pañstwo 
W tym roku g³osujemy w dniach od zapoznaæ siê z opisem projektów oraz 
05.10 do 12.10. 2021 r. kosztami niezbêdnymi do ich realizacji.

Warto poœwiêciæ chwilê, aby zag³o- Warto ju¿ dziœ zastanowiæ siê nad tym, 
sowaæ. To szansa na zmianê i poprawê które projekty Pañstwu odpowiadaj¹, 
warunków dla Pañstwa, dla mie- s¹ bli¿sze. To od nas zale¿y, czy 
szkañców. Zabobrze mo¿e byæ jeszcze wygraj¹. Wygrajmy razem!!!

PROJKETY Z£Ó¯ONE PRZEZ 
JELENIOGÓRSK¥ SPÓ£DZIELNIÊ MIESZKANIOW¥

ZAG£OSUJ NA WYBRANY PROJEKT TWARDY, MIÊKKI I ZIELONY
G³osowanie odbêdzie siê w terminie:  2021.10.05 - 2021.10.12

Modernizacja centrum 
sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Wi³komirskiego

Aran¿acja placu  
rekreacyjno – wypoczynkowego przy ulicy Trzciñskiego

Remont ulicy Ró¿yckiego 23-27
wraz z budow¹ miejsc postojowych

Projekt „twardy”

Modernizacja Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy 
Wi³komirskiego bêdzie polegaæ na unowoczeœnieniu istniej¹cego 

boiska do pi³ki no¿nej na wzór „Orlika” oraz zagospodarowaniu górki 
poprzez u³o¿enie maty igielitowej. Sztuczna nawierzchnia umo¿liwi 
zje¿d¿anie na sankach i innych elementach z tworzyw sztucznych
o ka¿dej porze roku. Celem realizacji zadania jest popularyzacja 

spêdzania czasu na wolnym powietrzu poprzez uprawianie ró¿nych 
dyscyplin sportowych.

Koszt inwestycji: 477.800,00 z³

Projekt „zielony”

Inwestycja ma za zadanie urozmaicenie funkcji placu rekreacyjno – 
wypoczynkowego przy ulicy Trzciñskiego. Zastosowanie 

innowacyjnych w tym rejonie elementów ma³ej architektury pozwoli 
na pe³niejszy wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych 

spo³eczeñstwa.

Koszt inwestycji: 224.636,00 z³

Projekt „twardy”

Budowa miejsc postojowych (18) o nawierzchni z kostki betonowej 
wzd³u¿ ogrodzenia ¯³obka Miejskiego przy ulicy Ró¿yckiego 21

wraz z robotami towarzysz¹cymi:

Koszt inwestycji: 211.769,00 z³

- prze³o¿enie kostki betonowej chodnika 
zlokalizowanego od œcian szczytowych budynków

od Ró¿yckiego 23 do Ró¿yckiego 27,
- rozbiórka chodnika z kostki betonowej 

po drugiej stronie ulicy na ca³ej jej d³ugoœci,
- uzupe³nienie nawierzchni asfaltowej ulicy 

(poszerzenie) po likwidacji chodnika;

Projekt „miêkki”

Celem projektu jest integracja osób starszych, ich zaanga¿owanie 
do wspólnych dzia³añ, zainteresowanie ciekawymi i dostosowanymi 

do ich mo¿liwoœci zajêciami z ró¿nych obszarów (artystycznego, 
sportowego, kulturalnego, sportowego, zdrowotnego, 

turystycznego). W ramach projektu przewidziano miêdzy innymi: 
zajêcia: sportowo – rekreacyjne, warsztaty artystyczne, prelekcje 

fotograficzne, naukê gry w bryd¿a, jednodniowe wycieczki, jarmark 
miko³ajkowy. Projekt z³o¿ony wspólnie z TKKF.

Koszt inwestycji: 150.000,00 z³

Seniorzy razem
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JELENIOGÓRSKI BUD¯ET OBYWATELSKI – Z MYŒL¥ 
O MIESZKAÑCACH JELENIEJ GÓRY, 

Z MYŒL¥ O CZ£ONKACH JELENIOGRÓSKIEJ 
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Covidowa rzeczywistoœæ,
a dzia³alnoœæ naszej Spó³dzielni 



Nie czekajmy, aý przyjdzie do nas rachmistrz 
spisowy. Szybciej i ùatwiej moýna spisaã siæ samemu.

Najùatwiej tego dokonaã poprzez aplikacjæ 
dostæpnà na stronie https://spis.gov.pl/. Zajmie to 
raptem kilka minut.

Jeúli ktoú nie posiada dostæpu do Internetu, moýe 
siæ spisaã w urzædach gmin i wojewódzkich urzædach 
statystycznych, w godzinach pracy, na specjalnie 
przygotowanych w tym celu stanowiskach komputer-
owych, przy zachowaniu reýimu sanitarnego.

W celu dokonania samospisu w Urzædzie Miasta 
Jelenia Góra prosimy umawiaã siæ telefonicznie pod 
numerem: 723 001 221.

Spisaã moýna siæ równieý na infolinii spisowej, 
obsùugiwanej przez pracowników statystyki publicznej 
pod numerem – 22 279 99 99.

Przypominamy, ýe Narodowy Spis Powszechny 
jest obowiàzkowy.

W kategorii „wùodarz” miast do 100 tys. mieszkañców 
zwyciæýyù Jarosùaw Górczyñski, prezydent Ostrowca 
Úwiætokrzyskiego. Wúród wyróýnionych, oprócz 
Jerzego Ùuýniaka, znalazùo siæ jeszcze dwoje 
samorzàdowców z Dolnego Úlàska. To prezydenci 
Úwidnicy Beata Moskal-Sùaniewska oraz Gùogowa – 
Rafael Rokaszewicz.

Otrzymaù wyróýnienie w kategorii „wùodarz” 
w miastach do 100 tysiæcy mieszkañców.

Zasadà rankingu Perùy Samorzàdu jest docenianie 
dziaùañ podjætych w konkretnym roku (w tym 
przypadku – 2020 r.). Gminy i sami wùodarze oceniani 
byli pod kàtem piæciu obszarów: gospodarki, edukacji, 
zdrowia i opieki, cyfryzacji oraz úrodowiska. Autorzy 
zestawienia podkreúlili, ýe tegoroczny ranking byù 
wyjàtkowy, gdyý funkcjonowanie samorzàdów i ich 
wùodarzy z powodu pandemii COViD-19 byùo inne niý 
te, do którego juý przywykliúmy.
– W gospodarce pandemia miaùa istotny wpùyw na 
przychody gmin, ale waýne byùo takýe wsparcie 
przedsiæbiorców – czytamy w uzasadnieniu. – 
Zwracaliúmy szczególnà uwagæ (w zakresie edukacji 
– przyp. aut.) na dodatkowe wsparcie nauki zdalnej, 
jakie gminy zapewniùy jako organy prowadzàce szkoùy 
i placówki oúwiatowe.
– Bardzo siæ cieszæ z tego wyróýnienia, traktujæ je 
jako docenienie pracy caùego urzædu – podkreúliù 
prezydent Jeleniej Góry.

Prezydent Jeleniej 
Góry Jerzy Ùuýniak 
znalazù siæ w gronie 
laureatów prestiýowego 
ogólnopolskiego rankin-
gu „Perùy Samorzàdu”, 
organizowanego przez 
Dziennik Gazetæ Pra-
wnà.

Spisz siæ sam!

Perùy Samorzàdu – wyróýnienie dla Prezydenta Jeleniej Góry

Jelenia Góra w telefonie, 
czyli ruszy³a aplikacja miejska

Z ¯YCIA MIASTA
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Aktualnoœci z ¿ycia miasta, na bie¿¹co 
aktualizowany kalendarz wydarzeñ i wiele innych 
funkcjonalnoœci – wszystko to zawiera nowa aplikacja 
Miasta Jelenia Góra. Jest ju¿ dostêpna dla 
u¿ytkowników systemów Android i iOS.

Oddaliœmy do u¿ytku now¹, wielozadaniow¹, 
a przede wszystkim – darmow¹ aplikacjê mobiln¹ 
Jeleniej Góry. Jest niezwykle prosta w obs³udze i ma 
wiele przydatnych funkcjonalnoœci. Oto kilka z nich:

W niewiele ponad miesi¹c funkcjonowania, mamy 
Zyskasz b³yskawiczny dostêp do informacji z ¿ycia Obiekty na interaktywnej mapie s¹ grupowane ju¿ ponad TYSI¥C pobrañ aplikacji. Funkcja „Zg³oœ 

miasta. I nie musisz sprawdzaæ, czy pojawi³y siê nowe w kategoriach i podkategoriach. Posiadaj¹ dane Problem” Aplikacji Mobilnej Jelenia Góra cieszy siê 
artyku³y, automatycznie  powiadomienia opisowe i kontaktowe oraz multimedialne. Dodatkow¹ coraz wiêksz¹ popularnoœci¹: odnotowaliœmy ponad 
o nich. Bêd¹ wyœwietla³y siê tak¿e ostrze¿enia zalet¹ jest uruchomienie funkcji nawigacji, która 100 zg³oszeñ, w tym a¿ 80 zosta³o zrealizowanych! 
pogodowe czy o sytuacji kryzysowej. doprowadzi nas do wybranego obiektu. Wiêcej informacji na stronie: jeleniagora.pl

Z aplikacji mo¿na korzystaæ anonimowo – nie 
Kalendarz z aktualn¹ baz¹ wydarzeñ kulturalnych musisz zak³adaæ konta i podawaæ ¿adnych danych. 

(i nie tylko) w Jeleniej Górze na wyci¹gniêcie rêki. System prosi jedynie o pozwolenie na dostêp do:
Aplikacja umo¿liwia œledzenie na bie¿¹co ciekawych - systemu powiadomieñ push, abyœ móg³ otrzy-
wydarzeñ w naszym mieœcie i dziêki temu mo¿e mywaæ ostrze¿enia kryzysowe, przypomnienia czy 
pomóc w zaplanowaniu wolnego czasu. powiadomienia o wa¿nych aktualnoœciach

- kalendarza, aby zapisaæ w nim termin wydarzenia, 
Zauwa¿y³eœ coœ niepokoj¹cego? Niezabezpie- którym jesteœ zainteresowany, wpisaæ je w plan dnia 

czon¹ studzienkê kanalizacyjn¹, brak oœwietlenia oraz przypomnieæ o nim dzieñ wczeœniej,
ulicznego, itp.? Teraz w bardzo prosty sposób mo¿esz - magazynu zdjêæ, aby móc dodaæ zdjêcie do 
powiadomiæ nas o tym. Zrób zdjêcie, naciœnij przycisk systemu zg³aszania problemów,
lokalizowania i wyœlij zg³oszenie. Trafi ono do - odbiornika GPS, aby pobraæ precyzyjn¹ lokalizacjê 
 odpowiednich s³u¿b. i przypisaæ j¹ do zg³oszenia.

Aktualnoœci i powiadomienia Interaktywna mapa

Kalendarz imprez

Zg³aszanie problemów

otrzymasz

Aplikacja dzia³a w wersji beta, zg³oszenia 
i opinie na temat jej funkcjonowania mo¿na zg³osiæ na 
adres kontakt@jeleniagora.pl

Zeskanuj kod 
i pobierz aplikacjê.

Informacje przekazane przez Urz¹d Miasta Jelenia Góra 



jest sprawdzaæ przygotowanie oferuj¹- czy samochód jest sprawny, mamy zachowaæ czujnoœæ.
cych wyjazdy kolonijne (warunki wszystkie dokumenty (uprawniaj¹ce ?zajmuj¹c miejsce posiadany baga¿ 
pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres do jazdy oraz potrzebne w razie awarii pozostawiajmy w zasiêgu rêki, z mo-
i rodzaj zajêæ wype³niaj¹cych czasu lub kolizji), a tak¿e czy baga¿ jest ¿liwoœci¹ jego sta³ej obserwacji. 
wypoczynku, itd.), a tak¿e zapewniæ dobrze pouk³adany i solidnie zamoco- Zwracajmy na niego szczególn¹ 
sobie sta³y kontakt z dzieckiem; wany – tak, ¿e w razie nag³ego uwagê podczas ruchu podró¿nych na 

hamowania nikogo nie uderzy; stacjach i przystankach.
?powinna pamiêtaæ o w³aœciwym przy- ?w miejscach nieoœwietlonych, zale- ?wsiadaj¹c do pustego autobusu czy 
gotowaniu i ostro¿noœci przy wypo- sionych czy na pustkowiu zatrzymujmy poci¹gu zajmujmy miejsce blisko kie-
czynku w górach, w lesie czy nad wod¹ siê tylko w ostatecznoœci. Do zatrzy- rowcy lub dru¿yny konduktorskiej, ewe-
(patrz porady poni¿ej), a tak¿e mania wybierajmy miejsca bezpieczne, ntualnie w gronie pasa¿erów wzbudza-
zapewnieniu sobie bezpieczeñstwa gdzie jest du¿o ludzi, dobrze oœwie- j¹cych zaufanie (np. rodziny z dzieæmi, 
przy nocnych powrotach z dyskotek, tlone, monitorowane kamerami, itd.; osoby starsze). Natomiast unikajmy 
zabaw, festynów, koncertów i innych ?robi¹c przerwê w podró¿y nie pozo- grup, które spo¿ywaj¹ alkohol - ich 
imprez; stawiajmy auta bez nadzoru, szcze- zachowanie jest czêsto nieprzewidy-
?wykazywaæ siê ostro¿noœci¹ w konta- gólnie gdy baga¿ widoczny jest przez walne.
kcie z osobami obcymi, równie¿ rówie- jego szyby. Baga¿e tj. torby, plecaki, ?nie korzystajmy z poczêstunku ofero-
œnikami. Wszelkie propozycje wyjazdu walizki i inne rzeczy powinny byæ wanego przez nieznanych wspó³pasa-
w miejsce nieznane, fajnej zabawy czy w schowkach lub baga¿niku - pozosta- ¿erów - w ten sposób z³odzieje czêsto 
niezapomnianych wra¿eñ musz¹ byæ wienie ich na widoku bêdzie zachêt¹ usypiaj¹ swoje ofiary, a nastêpnie je 
dobrze przemyœlane i sprawdzone. dla z³odziei. okradaj¹. W podró¿y starajmy siê te¿ 
Dotyczy to równie¿ ofert pracy za ?trac¹c kontakt wzrokowy z samocho- nie spaæ, zw³aszcza gdy w pobli¿u nie 
granic¹. dem sprawdzajmy czy wszystkie drzwi ma osób zaufanych.
?pamiêtaæ o zagro¿eniach i konse- i okna s¹ zamkniête, a klapa baga¿nika ?Je¿eli ktoœ Ÿle znosi podró¿e mo¿e 
kwencjach jakie niesie ze sob¹ zatrzaœniêta. Nie zapominajmy te¿ za¿yæ odpowiednie œrodki farmakolo-
siêganie po ró¿nego rodzaju œrodki o w³¹czeniu alarmu i innych zabezpie- giczne. Z³e samopoczucie wywo³ane 
uzale¿niaj¹ce (papierosy, alkohol, czeñ; "chorob¹ lokomocyjn¹" os³abia 
narkotyki, dopalacze czy inne niebez- ?odchodz¹c od samochodu kluczyki czujnoœæ, uwagê i koncentracjê.
pieczne substancje). chowajmy do kieszeni wewnêtrznych 

Natomiast wszystkie nasze pociechy, ubrania, a w pokoju hotelowym w miej- Wypoczywaj¹c nad wod¹ pamiê-
bez wzglêdu na wiek, powinny umieæ scu bezpiecznym (z dala od drzwi wej- tajmy o najwa¿niejszych poradach 
zachowywaæ siê kulturalnie wobec œciowych i nie na widoku). Nigdy te¿ ratowników Wodnego Ochotniczego 
siebie i otoczenia. Zachowania wulgar- nie pozostawiajmy dokumentów samo- Pogotowia Ratunkowego:
ne, agresywne czy przemoc to nie s¹ chodu w jego wnêtrzu.
prawid³owe formy kontaktu miêdzy- ?podró¿uj¹c unikajmy zabierania 1. Nigdy nie wolno skakaæ do niezna-
ludzkiego, a wyrzucanie œmieci w inne autostopowiczów, szczególnie z miejsc nej wody, poniewa¿ nie wiadomo czego 

Okres wakacyjny to szczególny miejsca, jak do tego wyznaczone, jest podejrzanych czy osób przypadkowo mo¿na siê spodziewaæ pod jej lustrem.
czas dla ca³ej rodziny. W lipcu naruszeniem obowi¹zuj¹cych norm poznanych podczas postoju; 2. Nie wolno wchodziæ celowo do wody 
i sierpniu wielu z nas wyje¿d¿a na prawnych i spo³ecznych. Pamiêtajmy, ¿e wszelkie próby w miejscach niebezpiecznych, tam 
urlop spêdzaj¹c czas nad wod¹, Poza naszymi pociechami zagro¿enia zatrzymania przez innych u¿ytkowni- gdzie wed³ug naszego rozeznania 
w górach czy w lesie. Czêœæ dzieci czyhaj¹ równie¿ na doros³ych. Dbaj¹c ków drogi np. sygnalizuj¹cych usterkê znajduj¹ siê na przyk³ad: wiry, wodo-
i m³odzie¿y spêdzaj¹c wakacje o bezpieczny wypoczynek nie zapomi- naszego auta, powinny byæ dok³adnie rosty, zimne pr¹dy, itp.
w domu wype³nia sobie czas zabaw¹ najmy tak¿e o sobie. rozwa¿one. Mo¿e to byæ próba napadu, 3. Zainteresuj siê zawsze bezpieczeñ-
w jego okolicy. Towarzysz¹ce wy- dlatego w takich sytuacjach lepiej jest stwem dzieci przebywaj¹cych nad 
poczynkowi odprê¿enie sprawia ?starannie zaplanujmy trasê podró¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ dojechania do wod¹ i w jej pobli¿u.
jednak, ¿e niejednokrotnie zapo- oraz przygotujmy potrzebne do niej najbli¿szej, wiêkszej stacji benzynowej 4. Nie wszczynaj nigdy fa³szywych 
minamy o podstawowych zasadach dokumenty i rzeczy podrêczne; czy innego bezpiecznego miejsca i tam alarmów, nie popychaj nigdy do wody 
bezpieczeñstwa. Chc¹c unikn¹æ ?wychodz¹c z domu dok³adnie zam- dopiero sprawdzenie pojazdu. osób, które siê tego nie spodziewaj¹.
zagro¿eñ wakacyjnych skorzy- knijmy drzwi i okna, zakrêæmy kurki 5. Nie biegaj nigdy po pomostach, 
stajcie Pañstwo z naszych porad. z gazem i wod¹. Warto te¿ rozwa¿yæ, mo¿esz potr¹ciæ znajduj¹ce siê tam 
Poni¿ej przedstawiamy najwa- które urz¹dzenia elektryczne powinny ?bilety kupujmy wczeœniej, nie w dniu osoby, a sam nara¿asz siê na uszko-
¿niejsze z nich. pozostaæ w³¹czone do gniazdek – im podró¿y - wówczas unikniemy mo¿li- dzenia cia³a przy upadku.

mniej w³¹czonych, tym mniej poten- woœci kradzie¿y baga¿u w momencie 6. Dla zapewnienia maksimum bezpie-
?nale¿y im zapewniæ maksimum opieki cjalnych Ÿróde³ po¿aru; transakcji przy okienku kasowym; czeñstwa osobom korzystaj¹cym 
i zainteresowania, a tak¿e jak najczê- ?jeœli w domu jest alarm to nie ?bilety i rzeczy podrêczne, niezbêdne z k¹pieli, szczególnie dzieciom, nale¿y 
œciej samemu uczestniczyæ w pozyty- zapomnijmy go w³¹czyæ; w podró¿y, trzymajmy na wierzchu - zabezpieczyæ dostêpne pomoce typu: 
wnym wype³nieniu ich czasu wolnego; ?bi¿uteria, gotówka czy inne rzeczy unikniemy pokazywania zawartoœci skrzyde³ka p³ywackie, ko³a nadmuchi-
?nale¿y ustalaæ i sprawdzaæ miejsca szczególnie cenne nie powinny pozo- baga¿u podczas ich poszukiwania wane, itp. najlepiej w kolorze jaskra-
ich zabawy czy wypoczynku (przede stawaæ w domu, lepsze bêdzie prze- w jego wnêtrzu. wym, np. pomarañczowym lub ¿ó³tym.
wszystkim czy s¹ bezpieczne), a tak¿e chowanie ich u osób zaufanych, ?posiadane przy sobie dokumenty 
uczyæ dzieci ostro¿noœci przy zabawie w skrytce bankowej czy w innym osobiste chowajmy w wewnêtrznych 1. W miejscach strze¿onych i przezna-
w pobli¿u wody, placu budowy, ruchli- dobrze chronionym miejscu; kieszeniach ubrania, a pieni¹dze czonych specjalnie do tego celu.
wych ulic, lasu, itp. niebezpiecznych ?poinformujmy cz³onków rodziny czy rozdzieajmy na kilka czêœci umie- 2. W wodzie tak g³êbokiej i takiej odle-
miejsc; dobrych znajomych: gdzie wyje¿d¿a- szczone w ró¿nych miejscach (przy g³oœci od brzegu, która odpowiada na-
?warto wiedzieæ, z kim i gdzie nasza my, kiedy wrócimy i jak w razie potrzeby sobie i w baga¿u); szym realnym mo¿liwoœci¹ p³ywackim.
pociecha idzie, bawi siê i kiedy wróci; mog¹ siê oni z nami szybko skonta- ?podczas wsiadania i wysiadania ze 3. W miejscach dobrze sobie znanych.
?ka¿de dziecko powinno znaæ zasady ktowaæ. Natomiast chwalenie siê tym œrodka komunikacji zachowujmy 4. Nigdy nie wolno p³ywaæ w miejscach 
poruszania siê po drodze pieszo czy na oko³o, zw³aszcza przed wyjazdem szczególn¹ ostro¿noœæ, wtedy bowiem zakazanych, o czym informuj¹ odpo-
rowerem, szczególnie jeœli jest w wieku mo¿e okazaæ siê niebezpieczne; podró¿ny najbardziej jest nara¿ony na wiednie tablice, a tak¿e na odcinkach 
pozwalaj¹cym na samodzielne siê po ?warto te¿ kogoœ poprosiæ np. cz³onka kradzie¿ baga¿u, portfela, telefonu szlaków ¿eglugowych w pobli¿u 
niej poruszanie; rodziny, znajomych czy s¹siada, komórkowego lub innych wartoœcio- urz¹dzeñ i budowli wodnych.
?ka¿de dziecko powinno te¿ znaæ o zabieranie korespondencji le¿¹cej wych przedmiotów. Oczekuj¹c na pero-
ogólne zasady bezpieczeñstwa doty- w skrzynce na listy czy przed drzwiami nie lub przystanku sprawdzajmy, czy 
cz¹ce samodzielnego pobytu w domu – bêd¹c tam zbyt d³ugo sygnalizuje, ¿e ktoœ nas nie obserwuje. Podejmuj¹c 
i jego otoczeniu, a tak¿e w kontakcie w mieszkaniu nikogo nie ma; rozmowê z obc¹ osob¹ pilnujmy Informacjê przekaza³a: m³.asp. Beata 
z obcym psem; uwa¿nie baga¿u. Wewn¹trz autobusu Mosulska – Baran z Komendy Miejskiej 
?wysy³aj¹c dziecko na kolonie dobrze ?jeszcze przed wyjazdem sprawdŸmy czy  t ramwaju  równie¿  t rzeba Policji w Jeleniej Górze

M£ODZIE¯

WYPOCZYWAJ¥C NAD WOD¥

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA K¥PIELI

PRZED WYJAZDEM

PODRÓ¯ POCI¥GIEM 
lub AUTOBUSEM

DZIECI

GDZIE P£YWAÆ

ZAWSZE STOSUJEMY SIÊ DO 
OBOWI¥ZUJ¥CYCH PRZEPISÓW 
I REGULAMINÓW. 

PODRÓ¯ SAMOCHODEM 
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POLICJA OSTRZEGA 
– BEZPIECZNE WAKACJE

W maju oraz w czerwcu uda³o nam 
siê zrealizowaæ kilka spotkañ 
z Komend¹ Miejskiej  Pol ic j i  
w Jeleniej Górze. Mieszkañcy 
J e l e n i o g ó r s k i e j  S p ó ³ d z i e l n i  
Mieszkaniowej mieli mo¿liwoœæ na 
¿ywo wys³uchania porad i opinii 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa zamie-
szkiwania na naszych osiedlach. 

Spotkania odby³y siê za pomoc¹ 
serwisu YOUTUBE. Nastêpne 
spotkanie odbêdzie siê po waka-
cjach, tj. 13.09.2021 roku o godzinie 
16:00. O kolejnych bêdziemy Pañ-
stwa informowaæ za poœrednictwem 
strony internetowej www.jsmjg.pl, 
na portalu spo³ecznoœciowym 
FACEBOOK oraz za pomoc¹ 
og³oszeñ na klatkach schodowych. 
Serdecznie zapraszamy do udzia³u 
w spotkaniach. 

SPOTKAJMY SIÊ
ON-LINE
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Aktywa 

Pasywa

Aktywa trwa³e

Przychody. Koszty. 
Wynik finansowy.

w stosunku do roku ubieg³ego o kwotê 
Suma bilansowa na koniec bada- 92 tys. z³. 

nego okresu, odzwierciedlaj¹ca 
wartoœæ maj¹tku Spó³dzielni oraz Kapita³y (fundusze) w³asne (z wy-
Ÿróde³ sfinansowania, wynosi 115 974 ³¹czeniem zysku) na koniec okresu 
tys. z³ i uleg³a zwiêkszeniu w stosunku sprawozdawczego wynosz¹ 83 939 
do roku ubieg³ego o 168 tys. z³, co tys. z³ i finansuj¹ z nadwy¿k¹ rzeczowe 
stanowi 0,1% zwiêkszenia, z tego: aktywa trwa³e, które wynosz¹ 75 378 
- aktywa trwa³e zmniejszy³y siê tys. z³. Zrealizowana jest w pe³ni 
o 2 837 tys. z³, co stanowi 3,6%, uznawana w literaturze „z³ota zasada” 
- aktywa obrotowe zwiêkszy³y siê sfinansowania maj¹tku trwa³ego fundu-
o 3 005 tys. z³, szami w³asnymi. W grupie kapita³ów 
- na le¿ne wp ³a ty  na  fundusz  w³asnych na przestrzeni 2020 roku 
podstawowy utrzyma³y siê na tym zmniejszy³ siê kapita³ podstawowy, 
samym poziomie i wynios³y 4 tys. z³. g³ównie – tak jak rzeczowe aktywa 

trwa³e – w wyniku przekszta³ceñ 
Podstawow¹ przyczyn¹ zmniejsze- spó³dzielczych praw do lokali w odrê-

nia maj¹tku trwa³ego s¹ prze- bn¹ w³asnoœæ, a tak¿e w wyniku 
kszta³cenia w³asnoœciowe dokonane umorzenia œrodków trwa³ych.
w wyniku realizacji ustawy o spó³dziel- Udzia ³  funduszy w³asnych  
niach mieszkaniowych, polegaj¹ce w strukturze pasywów bilansu wynosi 
na przeniesieniu we w³asnoœæ 73,4%. 
wyodrêbnion¹ 27 lokali mieszkalnych, Zobowi¹zania i rezerwy na zobo-
co spowodowa³o zmniejszenie maj¹tku wi¹zania w ³¹cznej kwocie 30 865 tys. 
trwa³ego i funduszy w³asnych o kwotê z³ uleg³y w stosunku do roku ubieg³ego 
818 tys. z³. zwiêkszeniu o 2 429 tys. z³. W ogólnej 

W badanym okresie zosta³y zbyte kwocie zobowi¹zañ, zobowi¹zania 
lokale u¿ytkowe przy ul. Transportowej d³ugoterminowe wynosz¹ 1 942 tys. z³ i 
21 oraz przy ul. Kopernika 4 uleg³y zwiêkszeniu o 284 tys. z³. 
zmniejszaj¹c wartoœæ maj¹tku Zobowi¹zania d³ugoterminowe 
trwa³ego o kwotê 213 tys. z³. obejmuj¹:

Nastêpn¹ przyczyn¹ zmniejszenia - kredyty i po¿yczki na budownictwo 
maj¹tku trwa³ego i funduszy w³asnych mieszkaniowe oraz termomoderni-
jest ich normalne zu¿ycie, zwane zacjê budynków wraz z robotami 
umorzeniem, naliczane wed³ug towarzysz¹cymi na kwotê 863 tys. z³,
obowi¹zuj¹cych przepisów. - zobowi¹zania z tytu³u kaucji wewnêtrznych wynios³y za rok o 2 776 tys. z³. Najwiêksz¹ pozycjê 

O 263 tys. z³ zmniejszy³y siê w wy- zabezpieczaj¹cych roboty budowlane sprawozdawczy 37 692 tys. z³ i by³y kosztów (36,1% ca³oœci) stanowi¹  
niku sp³aty i umorzenia kredytów 1 079 tys. z³. wy¿sze o 7,2% oraz kwotê 2 525 tys. z³ koszty zu¿ycia materia³ów i energii,
bankowych,  skapitalizowane odsetki Zobowi¹zania z tytu³u dostaw, od uzyskanych w ubieg³ym roku. w tym g³ównie energii cieplnej. 
od d³ugoterminowych kredytów banko- robót i us³ug oraz kredytów Poszczególne pozycje kszta³tuj¹ce W badanym okresie koszty te uleg³y 
wych zaci¹gniêtych na sfinansowanie i po¿yczek – krótkoterminowe – przychody zmieni³y siê odpowiednio: zwiêkszeniu w stosunku do roku 
budownictwa mieszkaniowego. wynosz¹ 9 301 tys. z³ i uleg³y - us³ugi eksploatacyjne – wzrost ubieg³ego o 682 tys. z³, tj. 5,3%.

D³ugoterminowe rozliczenia zwiêkszeniu o 667 tys. z³ w stosunku do o 8,4%, Spó³dzielnia w roku 2020 wypraco-
miêdzyokresowe kosztów stanowi¹ roku ubieg³ego. - centralne ogrzewanie i ciep³a woda – wa³a zysk brutto w wysokoœci 1 464 
poniesione koszty termomodernizacji Kredyty i po¿yczki ogó³em uleg³y wzrost o 6,9%, tys. z³. Po skorygowaniu o podatek 
oraz innych remontów na 7 budynkach zwiêkszeniu o 35 tys. z³. ze wzglêdu na - eksploatacja dŸwigów – spadek dochodowy od osób prawnych 
i wynosz¹ 323 tys. z³. Koszty te zaci¹gniêcie kredytu na termomo- o 0,3%. w wysokoœci 287 tys. z³ oraz wyniki 
podlegaj¹ sp³acie w okresie do 2023 dernizacjê budynku przy ul. Kolberga 3 na gospodarce zasobami mieszka-
roku. oraz jednoczesne sp³aty i umorzenia niowymi, zysk netto do podzia³u przez 

W aktywach obrotowych nast¹pi³o d³ugoterminowych kredytów mieszka- Walne Zgromadzenie Cz³onków 
zwiêkszenie w stosunku do roku niowych. Spó³dzielni wynosi 1170 tys. z³. Zysk 
ubieg³ego o kwotê 3005 tys. z³, z tego: Fundusze specjalne wynosz¹ na ten wygospodarowany zosta³ przede 
1)stan œrodków pieniê¿nych zwiêkszy³ koniec roku 14 849 tys. z³ i zwiêkszy³y wszystkim na operacjach finansowych, 
siê o 4 586 tys. z³ i wynosi na koniec siê w stosunku do stanu na pocz¹tek stanowi¹cych lokowanie w bankach 
roku 37 397 tys. z³, roku o 1 489 tys. z³. Fundusze wolnych œrodków finansowych na 
2)do kwoty 543 tys. z³ zmniejszy³y siê specjalne obejmuj¹ miêdzy innymi: lokatach, z dochodów z najmu lokali 
rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, - fundusz remontowy nieruchomoœci u¿ytkowych, dzier¿aw terenów, a tak¿e 
które na koniec roku 2020 obejmuj¹ ze stanem 10 558 tys. z³, odsetek za nieterminowo uregulowane 
przede wszystkim przypadaj¹ce do - fundusz remontowy Spó³dzielni ze nale¿noœci Spó³dzielni oraz ze zbycia 
sp³aty w 2021 roku: stanem 4 141 tys. z³. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej lokali u¿ytkowych.
- koszty termomodernizacji budynków Rozliczenia miêdzyokresowe wynios³y w 2020 roku 37 386 tys. z³ Dokoñczenie na str. 8
401 tys. z³, uleg³y zmniejszeniu w stosunku do i zwiêkszy³y siê w badanym okresie tj. 
- niedobory g.z.m. - ró¿nice wody 45 stanu na pocz¹tek roku o 110 tys. z³. 
tys. z³, Wynosz¹ na koniec roku 4 269 tys. z³ 
3)nale¿noœci krótkoterminowe uleg³y i obejmuj¹ miêdzy innymi:
zmniejszeniu o 1,7%, co stanowi - nadwy¿kê przychodów nad kosztami 
26 tys. z³. w nieruchomoœciach  2 399 tys. z³,

Nale¿noœci od osób uprawnionych, - œrodki z zysku przeznaczone na 
czyli nale¿noœci z tytu³u op³at za lokale pokrycie zwiêkszonych kosztów g.z.m.  
mieszkalne i u¿ytkowe, których 412 tys. z³.
u¿ytkownicy posiadaj¹ spó³dzielcze 
prawo lub prawo odrêbnej w³asnoœci 
lokalu na koniec 2020 roku wynosi³y Przychody ze sprzeda¿y netto 
1 220 tys. z³ i uleg³y zwiêkszeniu produktów i us³ug oraz obrotów 

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓ£DZIELNI
Ocena struktury bilansu i jego zmian na 31.12.2020 r.

Struktura przychodów ze sprzeda¿y 
przedstawia siê nastêpuj¹co: w tys. z³

Eksploatacja dŸwigów

Pozosta³e

Razem

Centralne ogrzewanie
i ciep³a woda

Us³ugi zespo³u
konserwatorów rozliczane
z funduszem remontowym

Eksploatacja g.z.m.

Tytu³ 2019/2020 
Procent

108,4

99,7

95,8

107,2

23 271

1 070

68

37 692

12 315

968

2019 r.2020 r.

21 464

1 073

71

35 167

11 519

1 040

106,9

93,1
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zysk netto podatek dochodowy

 

Dynamika
kol.3/kol.4

w procentach31.12.2019

Struktura
kol. 3

w procentach31.12.2020

Lp. Wyszczególnienie

AKTYWA

PASYWA

2

Aktywa trwa³e 

Kapita³/fundusz w³asny 

Aktywa obrotowe

Zobowi¹zania i rezerwy 

Nale¿ne wp³aty na fundusz podstawowy

Razem pasywa

Razem aktywa

3 4 5

65,7

73,4

34,3

26,6

0,0

100,00

100,00

6

96

97

108

109

100

100

100

1

A.

A.

B.

B.

C.

Stan na

Grunty (w tym prawo u¿ytkowania 
wieczystego)
Wartoœci niematerialne i prawne
Budynki i budowle
Pozosta³e œrodki trwa³e
Œrodki trwa³e w budowie
Nale¿noœci d³ugoterminowe
Inwestycje d³ugoterminowe
D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe

Fundusz podstawowy
Fundusz zasobowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Zysk z lat ubieg³ych
Zysk 

Zapasy
Nale¿noœci krótkoterminowe, w tym: 
- nale¿noœci od osób uprawnionych
Inwestycje krótkoterminowe 
w tym œrodki pieniê¿ne
Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów 

Rezerwy na zobowi¹zania
Zobowi¹zania d³ugoterminowe
– kredyty bankowe 
Zobowi¹zania krótkoterminowe
- zobowi¹zania od osób uprawnionych
Fundusze specjalne, 
w tym fundusz remontowy
Rozliczenia miêdzyokresowe 

76 242

5,0

-
59,7
0,1
0,2
0,4

-
0,3

58,1
14,3

-
-

1,0

0,3
1,3
1,1

32,2
30,4
0,5

0,4
1,7
0,7
8,0
3,1

12,8
12,7
3,7

99

68
96

224
-

66
-

96

96
100

-
-

124

221
98

108
114
280
24

124
117
129
108
131
111
111
97

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4. 
5.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

Skrócony Bilans Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (w tys. z³)

85 109

39 728

30 865

4

115 974

115 974

5 825

27
69 229

148
177
513

-
323

67 390
16 549

-
-

1 170

316
1 472
1 220

37 397
35 293

543

504
1 942

863
9 301
3 554

14 849
14 699
4 269

79 079

87 370

36 723

28 436

4

115 806

115 806

5 893

40
71 968

66
-

776
-

336

69 887
16 543

-
-

940

143
1 498
1 128

32 811
12 607
2 271

405
1 658

670
8 634
2 708

13 360
13 228
4 379

Wynik finansowy na prze³omie lat 2018- 2020 w tys. z³ 





W marcowym wydaniu gazety „Za Bobrem” 
wspominaliœmy Pañstwu o modernizacji instalacji 
cieplnych, a dziœ ju¿ mo¿emy pochwaliæ siê 
pierwszymi efektami naszej pracy. 

Pierwsze piêæ miesiêcy, tj. od grudnia 2020 roku do 
kwietnia 2021 roku, funkcjonowania nowych wêz³ów 
cieplnych i przy³¹czy, pozwala oceniæ efekty 
ekonomiczne wspomnianego przedsiêwziêcia. 
W tym okresie rzeczywiste zu¿ycie ciep³a wynios³o 
95% zu¿ycia ciep³a w porównywalnym okresie 
poprzedniego sezonu grzewczego. 

Zmniejszenie zu¿ycia nast¹pi³o w najzimniejszym 
okresie grzewczym jakiego nie by³o od wielu lat.

Modernizacja instalacji cieplnych oraz uporz¹dkowanie 
zdegradowanych budowli i terenów od zachodniej strony 
budynków przy ul. Ga³czyñskiego 16,18,20

Za BOBREM,  2021czerwiec8

Dokoñczenie ze str.6 2020 rok – 1,61 
Wysokoœæ wyniku finansowego 2019 rok – 1,56 

netto oraz zap³aconego podatku WskaŸnik p³ynnoœci natychmiasto-
dochodowego od osób prawnych na wej, stanowi¹cy stosunek œrodków 
prze³omie lat 2018-2020 przedsta- pieniê¿nych do zobowi¹zañ krótko-
wiono na wykresie na str.6. terminowych wynosi:

2020 rok – 1,54 
2019 rok – 0,58 

Przeprowadzona przy pomocy 
wskaŸników ekonomicznych analiza Pierwszy stopieñ pokrycia, liczony 
dzia³alnoœci Spó³dzielni, w porównaniu jako stosunek procentowy kapita³ów 
do roku ubieg³ego, wskazuje na w³asnych do maj¹tku trwa³ego wynosi:
utrzymanie w 2020 roku dobrej 2020 rok – 111,6%
i stabilnej gospodarki finansowej. 2019 rok – 110,5%
1.WskaŸniki p³ynnoœci stopnia I, II, III, Drugi stopieñ pokrycia, liczony jako 
okreœlaj¹ce zdolnoœæ do wywi¹zania stosunek procentowy kapita³ów w³a-
siê ze sp³aty zobowi¹zañ krótkotermi- snych wraz z kapita³em obcym (d³ugo-
nowych, dziêki up³ynnieniu posiada- terminowym) do maj¹tku trwa³ego 
nych aktywów obrotowych, kszta³tuj¹ wynosi: 
siê na prawid³owym poziomie. 2020 rok – 114,8%
2.Relacje pomiêdzy funduszami (kapi- 2019 rok – 113,1%
ta³ami) w³asnymi, a aktywami trwa³ymi Relacje pomiêdzy struktur¹ maj¹tku 
wskazuj¹, ¿e finansuj¹ one w pe³ni trwa³ego i kapita³ów w³asnych stwarza-
maj¹tek trwa³y Spó³dzielni. j¹ pe³ne bezpieczeñstwo wyp³acalno-
3.WskaŸniki efektywnoœci zarz¹dzania œci Spó³dzielni. 
wskazuj¹ na prawid³owe relacje 
wskaŸników rotacji nale¿noœci oraz 
zobowi¹zañ. WskaŸnik zaleg³oœci WskaŸniki efektywnoœci zarz¹dzania 
czynszowych na lokalach mieszkal- przedstawiaj¹ siê w 2020 roku 
nych nieznacznie siê obni¿y³ o 0,04 nastêpuj¹co:
punktu procentowego, natomiast na WskaŸnik rotacji nale¿noœci (nale-
lokalach u¿ytkowych wskaŸnik ¿noœci krótkoterminowe x 360 dni / 
zaleg³oœci zmniejszy³ siê o 3,37 punktu sprzeda¿ netto) wynosi:
procentowego. 2020 rok – 14 dni

2019 rok – 16 dni
WskaŸnik p³ynnoœci bie¿¹cej, WskaŸnik zaleg³oœci czynszowych WskaŸnik rotacji zobowi¹zañ (zobo- analizy ekonomiczno-finansowej oraz 

mierzony s tosunkiem maj¹tku na lokalach mieszkalnych, liczony jako wi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug x 360 wyniki badania sprawozdania finanso-
obrotowego ogó³em do zobowi¹zañ stosunek zad³u¿enia do rocznego dni / sprzeda¿ netto), wynosi: wego biegli stwierdzili, ¿e aktualna 
krótkoterminowych wynosi: wymiaru op³at, wynosi: 2020 rok – 73 dni sytuacja Spó³dzielni nie stwarza 
2020 rok – 1,65 2020 rok – 3,21% 2019 rok – 76 dni zagro¿enia dla kontynuacji  jej 
2019 rok – 1,67 2019 rok – 3,25% dzia³alnoœci.

WskaŸnik p³ynnoœci szybkiej, stano- WskaŸnik zad³u¿enia na lokalach Sprawozdanie finansowe Spó³- Z przedstawionych w niniejszej 
wi¹cy stosunek maj¹tku obrotowego  u¿ytkowych, liczony jako stosunek dzielni zosta³o zbadane przez KPW informacji danych liczbowych oraz 
ogó³em pomniejszonego o zapasy zad³u¿enia do rocznego wymiaru op³at, AUDYTOR Sp. z o.o. w £odzi. Biegli z oceny bieg³ych wynika, ¿e dzia-
i rozliczenia miêdzyokresowe kosztów wynosi: wydali o badanym sprawozdaniu ³alnoœæ Spó³dzielni jest prowadzona 
do zobowi¹zañ krótkoterminowych 2020 rok – 4,94% finansowym opiniê bez zastrze¿eñ. prawid³owo, przy zachowaniu zasad 
wynosi: 2019 rok – 8,31% Uwzglêdniaj¹c wskaŸniki dokonanej gospodarnoœci.

Ocena na podstawie wskaŸni-
ków charakteryzuj¹cych dzia-
³alnoœæ Spó³dzielni II. Relacje pomiêdzy struktur¹ 

maj¹tku i kapita³ów

III. WskaŸniki efektywnoœci 
zarz¹dzania 

I. WskaŸniki p³ynnoœci

Ogólna ocena

Wariant porównawczy uproszczonego rachunku zysków i strat
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (w tys. z³)

2020 2019
Treœæ

1

C. Zysk / Strata ze sprzeda¿y (A-B) 

F. Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej 

I. Zysk / strata brutto (F+G-H)

L. Nadwy¿ka kosztów netto z eksploat. nieruch. ub.r.

J. Podatek dochodowy

M. Nadwy¿ka przych. netto z eksploat. nieruch. br.

K. Nadwy¿ka przych. netto z eksploat. nieruch. ub.r.

N. Nadwy¿ka kosztów netto z eksploat. nieruch. br.

O. Zysk / strata netto (I-J+K-L-M+N)

2 3 4

32

81

87

92

99

104

127

132

124

Rok

A. Przychody ze sprzeda¿y, w tym:
1. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów 

    - przychody netto z op³at za lokale
2. Zmiana stanu produktów
3. Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby 

B. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej
- w tym: z eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci
1. Amortyzacja
2. Zu¿ycie materia³ów i energii
3. Us³ugi obce
4. Podatki i op³aty
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia
7. Pozosta³e koszty rodzajowe

    w tym: odpis na fundusz remontowy

D. Pozosta³e przychody operacyjne 
1. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwa³ych
2. Pozosta³e przychody operacyjne

G. Przychody finansowe 
1. Odsetki

H. Koszty finansowe
1. Odsetki

E. Pozosta³e koszty operacyjne 
1. Strata

trwa³ych
2. Aktualizacja wartoœci aktywów niefinansowych 

 z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów 

623

1 031

1 677

37

289

2 313

1 868

34

940

35 233
34 127
34 056

66
1 040

34 610
31 776

72
12 825
4 549
3 498
4 117

705
8 844
8 475

657
232
425

656
656

10
10

249
-

121
128

107
108
108

-
93

108
108
62

105
122
134
97

104
100
100

133
144
126

98
98

170
170

95
-

83
105

Dynamika
kol.2/kol.3

w procentach

199

835

1 464

34

287

2 399

2 381

45

1170

37 586
36 724
36 656

-106
968

37 386
34 302

45
13 507
5 570
4 689
4 011

731
8 833
8 468

871
335
536

646
645

17
17

236
-

101
135

z ubieg³ego sezonu. Wspominaliœmy Pañstwu tak¿e, 
W pozosta³ych budynkach Jeleniogórskiej Spó³- ¿e w ramach zadania ma zostaæ rozebrany budynek 

dzielni Mieszkaniowej zanotowano zwiêkszone by³ej kot³owni i uporz¹dkowany przylegaj¹cy teren. 
w tym czasie zu¿ycie ciep³a o 15%, a koszty zwiê- Firma ECO Jelenia Góra, do którego nale¿y 
kszone o oko³o 20%. W porównywalnych warunkach rozebranie obiektu wybra³o ju¿ wykonawcê robót. 
nale¿y przyj¹æ, ¿e zu¿ycie ciep³a zmniejszy³o siê Obecnie trwa oczekiwanie na pozwolenie na 
o 20%. Pozwoli³o to pomimo znacznie ostrzejszej rozbiórkê wydawane przez Urz¹d Miasta Jelenia 
zimy i wzrostu cen zakupu ciep³a utrzymaæ, a nawet Góra. O dalszych postêpach prac bêdziemy Pañstwa 
zmniejszyæ koszty zakupu ciep³a do 98% kosztów oczywiœcie informowaæ. 

Zagadnienia bezpieczeñstwa 
p.p¿ w budynkach wysokich 

 
Budynki wielorodzinne, które powsta-

wa³y do koñca ubieg³ego stulecia 
w tym tzw. "bloki", realizowane 
by³y w innych realiach prawnych. 
Zmieniajace siê prawo i wymagania 
w zakresie bezpieczñstwa p.p¿, 
okreœlaj¹ obecnie du¿o bardziej 
restrykcyjne warunki, jakim budynki 
p o w i n n y  o d p o w i a d a æ .  C e l e m  
wprowadzanych zmian jest wzrost 
bezpieczeñstwa u¿ytkowników i mie-
szkañców. Dotyczy to w szczególnoœci 
budynkow wysokich, gdy¿ w nich 
problem jest najbardziej widoczny.

Od kilku lat Mieszkañcy budynków 
wysokich gromadz¹ œrodki na reali-
zacje zwi¹zane z dostosowaniem 
obiektów do wymagañ p.po¿. 

Szerzej temat zostanie omówiony 
w kolejnym numerze gazety.
Zachêcamy do lektury.
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G³osowanie odbêdzie siê w terminie: 2021.10.05 - 2021.10.12

499 660

128 463

345 206

262 518

315 002

535 180

3 898 951

743 392

341 200

7 069 572

 544 842

143 492

406 333

277 576

349 376

558 246

4 001 257

782 989

377 662

7 441 773

39 968

14 885

48 471

15 641

27 874

32 985

91 940

34 911

26 762

333 437

10 229

972

9 578

3 143

4 813

11 999

107 405

17 464

57 251

222 855

494 645

127 635

348 284

258 791

316 689

513 263

3 801 913

730 614

293 648

6 885 481

44 918

15 029

60 962

14 945

34 374

23 066

101 103

39 469

36 205

370 072

Bacewicz 1,3,5

Elsnera 1

Elsnera 2

Elsnera 5

Elsnera 4,6

Elsnera 8, Ogiñskiego 15

Noskowskiego 1,2,3,4,7,8,9,10

Noskowskiego 6

Noskowskiego 11,12

Razem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zabobrze II

Wynik               
(kol. 4-3)

Po¿ytki 
z roku 

ubieg³ego

Razem 
przychody 
(kol.5+6+7)

Przychody
z op³at

Wynik 
z lat 

ubieg³ych 

Lp. Nieruchomoœæ

2 53 64 7 81

Przychody

Razem
koszty

Zabobrze I

Wynik               
(kol. 4-3)

Po¿ytki 
z roku 

ubieg³ego

Razem 
przychody 
(kol.5+6+7)

Przychody
z op³at

Wynik 
z lat 

ubieg³ych 

Lp. Nieruchomoœæ

2

Kar³owicza 2

Kar³owicza 3

Kar³owicza 4

Kar³owicza 15,17

Kar³owicza 19,21,23,27,29,31

Kar³owicza 39

Kar³owicza 41

Kolberga 3

K. Trzciñskiego 4

K. Trzciñskiego 8,10

Paderewskiego 12,14,16,18

Ró¿yckiego 1

Ró¿yckiego 9,13

Ró¿yckiego 10,12

Ró¿yckiego 15

Ró¿yckiego 25,27

Moniuszki 1, 3

Moniuszki 2

Moniuszki 4, 6

Moniuszki 5, 7

Moniuszki 8

Moniuszki 10

Razem

53

414 077

153 019

273 068

209 745

1 055 015

128 746

123 102

458 928

167 917

329 162

589 505

176 018

409 930

360 555

64 039

474 673

330 525

373 047

313 333

344 235

359 403

162 351

7 270 393

450 244

167 297

287 752

220 535

1 145 159

143 108

138 050

511 589

179 028

358 694

619 576

196 151

461 455

374 620

75 380

513 974

357 129

407 975

346 625

371 618

406 763

191 178

7 923 900

64 7 81

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przychody

Razem
koszty

47 083

12 635

16 368

13 808

132 816

15 962

15 370

61 424

13 163

41 747

37 576

26 737

59 508

14 822

10 657

40 898

25 507

26 585

30 037

20 566

41 042

26 084

730 394

5 882

1 021

2 321

1 993

8 487

1 312

2 029

9 732

4 455

21 051

18 107

6 223

6 015

9 004

729

681

7 784

3 756

8 978

7 595

8 291

3 741

139 185

397 279

153 642

269 063

204 734

1 003 856

125 833

120 651

440 432

161 410

295 896

563 894

163 191

395 933

350 794

63 994

472 395

323 838

377 634

307 610

343 458

357 430

161 354

7 054 321

36 167

14 278

14 683

10 738

89 873

14 362

14 948

52 522

11 111

29 532

30 071

20 134

51 461

14 064

11 341

39 058

26 605

34 928

33 139

27 383

47 109

28 827

652 334

Kiepury 10,12 368 009 383 757 15 609358 6177 25917 881

Kiepury 30,32 413 086 448 342 35 157412 9355 92329 484

Kiepury 2,4,6,8,14,16,18,20;
Wi³komirskiego 1,3

1 151 191 1 189 460 38 2021 103 34836 91849 194

Kiepury 22,24,26,28,34,36; 
Kiepury 38,40;
Wi³komirskiego 5, 7

1 236 767 1 280 873 43 8201 228 99116 03235 850

Kiepury 42,44,46,48;  
Wi³komirskiego 9

620 650 675 720 55 070612 5958 39854 727

Kiepury 54,56,58,60;  
Wi³komirskiego 15

584 175 634 911 50 736575 8089 13649 966

Sygietyñskiego 1,3,5 587 490 630 988 43 338581 66812 03737 284

Razem 4 961 368 5 244 051 281 9334 873 96295 703274 386

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zabobrze III

Wynik               
(kol. 4-3)

Po¿ytki 
z roku 

ubieg³ego

Razem 
przychody 
(kol.5+6+7)

Przychody
z op³at

Wynik 
z lat 

ubieg³ych 

Lp. Nieruchomoœæ

2 53 64 7 81

Przychody

Razem
koszty

Œródmieœcie

Wynik               
(kol. 4-3)

Po¿ytki 
z roku 

ubieg³ego

Razem 
przychody 
(kol.5+6+7)

Przychody
z op³at

Wynik 
z lat 

ubieg³ych 

Lp. Nieruchomoœæ

2 53

84 106

225 742

120 857

366 435

63 259

26 386

116 343

49 830

215 267

220 401

58 772

50 574

50 041

15 389

16 532

242 433

89 933

173 970

28 434

2 817

2 217 521

102 081

235 216

130 430

420 764

66 842

30 882

131 959

51 388

233 600

232 696

63 857

56 678

50 389

17 845

16 873

253 371

104 789

182 182

29 740

3 281

2 414 861

64 7 81

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przychody

Razem
koszty

16 232

16 142

4 912

75 576

3 677

6 048

20 763

1 840

17 664

10 528

7 376

8 214

1 247

3 069

499

8 151

13 816

7 408

1 542

512

225 215

1 976

722

2 771

1 170

158

0

459

1 068

1 750

2 802

0

0

540

0

0

292

2 588

1 410

232

0

17 937

83 873

218 352

122 748

344 017

63 007

24 834

110 737

48 480

214 186

219 366

56 481

48 464

48 603

14 776

16 374

244 929

88 385

173 364

27 966

2 769

2 171 710

17 975

9 250

9 573

54 329

3 584

4 496

15 616

1 558

18 261

12 294

5 085

6 104

348

2 456

341

10 938

14 856

8 212

1 306

464

197 046

Curie-Sk³odowskiej 13

Ga³czyñskiego 16,18,20

Malczewskiego 13,15

Malczewskiego 14,16,18

Malczewskiego 17

Morcinka 38

Kopernika 4

Krasickiego 10,12; 
S³owackiego 21

Obroñców Westerplatte 1,3,5,7

Ptasia 10,11,12,13

Ptasia 14

S¹dowa 7

Snycerska 3, 5, 7

Transportowa 21a,b

Studencka 10

Transportowa 22,24; 
Zachodnia 6

Studencka 14

Traugutta 10

Transportowa 13,13a,15,17

Kossaka domki

Razem

Koszty gospodarki  zasobami gruntowe zabudowane budynkami 
mieszkaniowymi w Jeleniogórskiej mieszkalnymi wielorodzinnymi. 
Spó³dzielni Mieszkaniowej kalkuluje Sposób podzia³u przedstawia 
siê, rozlicza i ustala wysokoœæ op³at za wykres obok.
lokale w podziale na: Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Jele-
1) eksploatacjê podstawow¹, na któr¹ niogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej 
sk³adaj¹ siê koszty: administracji wewnêtrznymi uregulowaniami (statut,
osiedla, utrzymania czystoœci, kosze- regulaminy), koszty gospodarki 
nia i konserwacji zieleni, energii, zasobami mieszkaniowymi rozliczane 
ogólne, obs³ugi technicznej oraz koszty s¹ na nieruchomoœci za wyj¹tkiem 
pozosta³e, odpisu na fundusz remontowy, eksplo-
2) odpis na fundusz remontowy, atacji i remontów dŸwigów, kosztów 
3) podatek od nieruchomoœci, ró¿nicy zu¿ycia wody oraz kosztów Na dzieñ 31.12.2020r. wyniki ? niedobór przychodów w stosunku do
4) konserwacjê domofonów, centralnego ogrzewania i ciep³ej wody. gospodarki zasobami mieszkaniowymi kosztów eksploatacji i utrzymania 
5) konserwacjê anten, Stosownie do § 108.4 statutu ró¿nica nieruchomoœci obejmuj¹cych lokale nieruchomoœci – 0 nieruchomoœci. 
6) eksploatacjê i remonty dŸwigów, miêdzy kosztami eksploatacji i utrzy- mieszkalne wynosz¹ ogó³em: Zestawienie kosztów, przychodów 
7) gospodarkê c.o i c.w. oraz mania danej nieruchomoœci a przycho- ?nadwy¿ki przychodów nad kosztami oraz wyników gospodarki zasobami 
8) koszty ró¿nicy wody. dami z op³at z tego tytu³u, zwiêksza eksploatacji i utrzymania nieru- mieszkaniowymi (bez c.o. i c.w., ró¿nic 

Zasoby mieszkaniowe Jelenio- odpowiednio przychody lub koszty chomoœci – 57 nieruchomoœci plus wody, eksploatacji i remontów dŸwi-
górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej eksploatacji i utrzymania danej domki przy ul. J. Kossaka na ³¹czn¹ gów) za rok 2020, w podziale na 
zosta³y podzielone na nieruchomoœci nieruchomoœci w roku nastêpnym. kwotê 1 501 385,32 z³, p o s z c z e g ó l n e  n i e r u c h o m o œ c i  

przedstawiono w tabelach poni¿ej.

Koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych

Wykonanie kosztów i przychodów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w 2020 roku  Lokale mieszkalne  (w z³otych)

Zasoby mieszkaniowe zarz¹dzane przez
Jeleniogórsk¹ Spó³dzielnie Mieszkaniow¹
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26 nieruchomoœci 
jednobudynkowych

7 nieruchomoœci
trzybudynkowych

2 nieruchomoœci
piêciobudynkowe

14 nieruchomoœci 
dwubudynkowych

4 nieruchomoœci
czterobudynkowe

4 nieruchomoœci 
powy¿ej piêciu 
budynków



i przebywamy wiêcej czasu na s³oñcu. W trakcie 
urlopu powoli wiêc przyzwyczajajmy siê do s³oñca 
i za¿ywajmy k¹pieli s³onecznej w cieniu. W cieniu 
skóra równie¿ siê opala, choæ nieco wolniej, ale jest to 
zdrowsze. 45 minut przed opalaniem równomiernie 
nale¿y na³o¿yæ na oczyszczon¹ skórê preparat 
ochronny. Wra¿liwe czêœci cia³a chroniæ za pomoc¹ 
kosmetyków o wysokim SPF lub odzie¿y. Skórê 
mo¿emy tak¿e ochroniæ przed wolnymi rodnikami 
za¿ywaj¹c preparaty z witaminami przeciwutlenia-
j¹cym z beta-karotenem oraz witaminy E i C, 
stosowaæ kosmetyki zawieraj¹ce substancje 
przeciwrodnikowe. Po opalaniu dok³adnie oczyœæmy 
skórê z piasku, s³onej wody oraz wyrównajmy utratê 
wilgoci za pomoc¹ preparatów po opalaniu. 
Po urlopie stosujmy kosmetyki nat³uszczaj¹ce 

S³oñce i k¹piele s³oneczne s¹ nam potrzebne do i nawil¿aj¹ce skórê. Nie korzystajmy z solarium, 
¿ycia, poniewa¿ poprawiaj¹ nastrój i powoduj¹, ¿e poniewa¿ skóra potrzebuje teraz odpoczynku. Mo¿na 
rano chce nam siê wstaæ z ³ó¿ka. Wp³yw s³oñca na tak¿e wybraæ siê do gabinetu kosmetycznego na 
skórê nie ogranicza siê wy³¹cznie do oparzeñ, czy program regeneracji skóry.
powstawania zmarszczek, a przy tym krótkie k¹piele Porady kosmertycznej udzieli³a Pañstwu Daniela 
s³oneczne pozwalaj¹ nabraæ odrobinê „zdrowych” Tomiczek, kosmetolog.
kolorów i wspieraj¹ produkcjê witaminy D3, która Mamy dla Pañstwa kupon rabatowy na zabieg 
odpowiada za mocne koœci i zêby, czy prawid³owe pielêgnajcyjny na twarz. Ka¿da osoba, która przyjdzie 
kr¹¿enie krwi. Istniej¹ dwa rodzaje promieniowania do salonu z wyciêtym kuponem otrzyma 20% rabatu 
UV: UVA i UVB. UVA przenikaj¹ przez chmury przez na zabieg pielêgnacyjny na twarz. Kupon mo¿na 
ca³y rok i s¹ absorbowane przez g³êbokie warstwy wykorzystaæ do koñca wrzeœnia 2021 roku 
skóry. To takie promieniowanie emituj¹ lampy w salonie kosmetycznym DANIELA przy ulicy 
w solariach. Promieniowanie UVB z kolei jest Klonowica 3 w Jeleniej Górze.Rezerwacja zabiegu 
najsilniejsze latem. Stanowi ono oko³o 5% ca³ego pod numerem telefonu: 601 758 866.
promieniowania, ale to w³aœnie UVB wywo³uje 
oparzenia skóry. Oba typy dok³adaj¹ swoj¹ ma³¹ 
cegie³kê do przyspieszania oznak starzenia na równi 
z niew³aœciw¹ diet¹, szybkim i niezdrowym trybem 
¿ycia, brakiem snu, czy piciem zbyt ma³ej iloœci wody, 
u¿ywkami. Powinniœmy zatem w okresie letnim 
szczególnie dbaæ o nasz¹ cerê. Nale¿y wybraæ 
kosmetyki z odpowiednim wspó³czynnikiem ochrony 
(SPF) np. 30, 50 w zale¿noœci od stopnia 
prominiowania i indywidualnej wra¿liwoœci skóry. 
Najczêœciej oparzenia skóry przytrafiaj¹ nam siê 
podczas urlopu, kiedy zapominamy o pielêgnacji 

cznoœæ truskawek – 100 g tych owoców dostarcza serca o ponad 30%.
zaledwie 32 kalorii. Posiadaj¹ tak¿e niski indeks glike- B³onnik wspomaga perystaltykê jelit, zatem 
miczny, wiêc s¹ odpowiednie dla osób z cukrzyc¹, czy spo¿ywanie truskawek wp³ywa w po¿¹dany sposób 
insulinoopornoœci¹. Jeœli chodzi o zawartoœæ witamin, na pracê uk³adu trawiennego, reguluj¹ trawienie, 
to truskawki mog¹ pochwaliæ siê bardzo wysok¹ wspomagaj¹ wydzielanie ¿ó³ci, pobudzaj¹ metabo-
zawartoœci¹ witaminy C – wy¿sz¹ ni¿ w cytrusach. lizm. Dziêki zawartoœci enzymu bromeliny truskawki 
Ponadto w truskawkach znajdziemy sporo witaminy u³atwiaj¹ trawienie bia³ek. Zaœ zawarte w truskawkach 
A i E, witamin z grupy B. Sk³adniki mineralne w tru- pektyny wp³ywaj¹ korzystnie na utrzymanie prawid³o-
skawkach reprezentowane s¹ przez wapñ, magnez, wego sk³adu jelitowej flory bakteryjnej. Ponadto 
¿elazo, sód, cynk, mangan oraz potas. Kolejne warte wykazuj¹ dzia³anie moczopêdne, nasilaj¹c diurezê. 
wzmianki sk³adniki zawarte w truskawkach to: b³onnik, Ta w³aœciwoœæ truskawek wynika przede wszystkim 
antocyjany, kwertycyna, katechiny. z wysokiej zawartoœci wody. 

W³aœciwoœci prozdrowotne Truskawki zawieraj¹ ¿elazo oraz zwiêkszaj¹c¹ jego 
Dziêki wysokiej zawartoœci antyoksydantów, przyswajalnoœæ witaminê C, ich spo¿ycie jest zatem 

zw³aszcza witaminy C, truskawki wp³ywaj¹ pozytyw- uzasadnione u osób nara¿onych na rozwój anemii. 
nie na funkcjonowanie uk³adu immunologicznego. W³aœciwoœci lecznicze maj¹ nie tylko owoce 
Znajduje to wyraz w ³agodzeniu przebiegu infekcji, truskawki, ale tak¿e liœcie. Przygotowany z nich napar 
stanów zapalnych, ale tak¿e hamowaniu na mna¿ania mo¿e byæ wykorzystywany do p³ukania gard³a. 
komórek nowotworowych. Ponadto mo¿na go piæ w celu wspomagania terapii 

Dziêki zawartoœci kwasu elagowego truskawki anemii, kamicy ¿ó³ciowej czy przy szkorbucie.
mog¹ wp³ywaæ pozytywnie na redukowanie powsta- �ród³o: arturtopolski.pl

Truskawki wyró¿niaj¹ siê wyj¹tkowym smakiem wania komórek nowotworowych oraz ich nasilonych 
i aromatem, a tak¿e nisk¹ kalorycznoœci¹ oraz wysok¹ podzia³ów. Wykazano m.in. skutecznoœæ wyci¹gu 
zawartoœci¹ sk³adników od¿ywczych. Aby jednak móc z truskawek w hamowaniu rozwoju raka sutka. 
cieszyæ siê walorami smakowymi i od¿ywczymi Natomiast spora zawartoœæ b³onnika mo¿e wp³yn¹æ Sk³adniki:
truskawek, nale¿y wybieraæ wy³¹cznie truskawki pozytywnie na profilaktykê raka jelita grubego. 600g œwie¿ych truskawek
ekologiczne, wolne od pestycydów, najlepiej Truskawki wp³ywaj¹ pozytywnie na funkcjonowanie 60g cukru pudru (lub do smaku)
pochodz¹ce z polskich upraw. Te dostêpne s¹ uk³adu sercowo – naczyniowego. Mog¹ obni¿aæ 1,5 ³y¿ki soku z cytryny
zazwyczaj od maja do koñca czerwca. poziom cholesterolu LDL, ograniczaæ rozwój blaszki Truskawki umyæ, osuszyæ i odszypu³kowaæ. Dodaæ 

Truskawki zawieraj¹ bardzo cenne witaminy mia¿d¿ycowej i zakrzepicy. Badania przeprowadzone sok z cytryny i cukier puder. Zmiksowaæ blenderem na 
i sk³adniki mineralne. przez naukowców z Norwich Medical School g³adk¹ masê. 

Truskawki to owoce wyró¿niaj¹ce siê bardzo w Wielkiej Brytanii na populacji kobiet w œrednim Masê truskawkow¹ przelaæ do pojemniczków na 
wysok¹ zawartoœci¹ wody (a¿ 90%) i niewielk¹ wieku wykaza³y, ¿e spo¿ywanie truskawek trzy razy lody i w³o¿yæ patyczki. Wstawiæ do zamra¿alnika na 
zawartoœci¹ wêglowodanów. Bardzo niska kalory- w tygodniu mo¿e redukowaæ ryzyko zawa³u parê godzin, a najlepiej na noc. Smacznego 

Sorbet truskawkowy 
pyszny i orzeŸwiaj¹cy deser na upalne dni
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20% RABATU
ZABIEG KOSMETYCZNY NA TWARZ

Kupon mo¿na zrealizowaæ do 30 wrzeœnia 2021 r.
Salon kosmetyczny „DANIELA”, ulica Klonowica 3, Jelenia Góra

Rezerwacja zabiegu pod numerem telefonu: 601 758 866.

Adres:

Spó³dzielcze Biuro Obrotu Nieruchomoœciami

ul.Ró¿yckiego 19, pokój nr 105, piêtro I

tel. 519 541 110

Dziêki nam:
 ?kupisz

 ?sprzedasz

 ?zamienisz

 ?wynajmiesz ka¿dy rodzaj nieruchomoœci

ZAPRASZAMY

Spó³dzielcze Biuro

Obrotu Nieruchomoœciami

Prowizja ju¿ od 1,5%
dla Cz³onków JSM.

PORADY KOSMETYCZNE

ZADBAJMY O NASZ¥ CERÊ LATEM

TRUSKAWKI 
- DLACZEGO WARTO JE JEŒÆ

UWAGA!
Zmiana wniosku o dodatek 
mieszkaniowy od 1.07.2021

Wydzia³ Gospodarki Mieszkaniowej 
informuje, ¿e z dniem 01.07.2021 r. wejd¹ 
w ¿ycie zmiany w ustawie z dnia 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych. W zwi¹zku z tym zmianie ulega 
równie¿ druk wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego, który bêd¹ 
mogli Pañstwo pobraæ ze strony Miasta: 
www.bip. je leniagora.pl  (zak³adka 
Poradnik Klienta) oraz ze strony naszej 
Spó³dzielni: www.jsmjg.pl.
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Jak co roku, Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszka-
niowa stara siê zapewniæ swoim mieszkañcom 
– a zw³aszcza tym najm³odszym – ciekawe atrakcje 
w okresie wakacyjnym. W tym roku tak¿e ich nie 
zabraknie. 

Ju¿ od lipca zapraszamy na boisko przy ulicy 
Noskowskiego, gdzie odbywaæ siê bêdzie akcja: 
„Wakacje z pi³k¹ i pomponem”, przeznaczona dla 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Mi³oœnicy pi³ki no¿nej 
bêd¹ trenowaæ pod okiem instruktorów z klubu 
pi³karskiego „Lotnik”, a dziewczynki uczyæ siê tañca 
nowoczesnego razem z trenerkami ze Szko³y Tañca 
"Kurzak i Zamorski".

Akcja jak zawsze zostanie zakoñczona turniejem 
oraz pokazami tanecznymi. Nie zabraknie tak¿e 
ciekawych atrakcji dla pozosta³ych dzieci. 

W tym roku szykujemy dla dzieci du¿o niespodzia-
nek. Ju¿ dziœ prosimy zarezerwowaæ sobie 
przedpo³udnie 04.09.2021 roku na czas spêdzony 
z dobr¹ zabaw¹.

W ubieg³ym roku bardzo du¿ym zainteresowaniem 
cieszy³y siê warsztaty artystyczne „Dotyk radoœci” 
prowadzone przez Ewelinê Wójtowicz dla dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat. Ju¿ w sierpniu zapraszamy na 
kolejne spotkania, które rozbudz¹ w dzieciach 
wyobraŸniê i uwolni¹ artystyczne zdolnoœci tak¿e 
u rodziców, poniewa¿ zajêcia przeznaczone s¹ dla 
dzieci z rodzicami. Zapraszamy tak¿e na spektakle 
w wykonaniu Teatru Czerwona Walizka, czyli 
wszystkim dzieciom znanego Rufi – Rafiego, który jak 
nikt potrafi rozœmieszyæ ka¿dego. Pierwszy spektakl: 
23.07.2021, a kolejny 27.08.2021. Nie zabraknie 
tak¿e kina plenerowego oraz innych wydarzeñ, a 
tak¿e konkursów, o których bêdziemy Pañstwa na 
bie¿¹co informowaæ. Wakacje z JSM zapowiadaj¹ siê 
ciekawie. Proszê œledziæ nasz¹ stronê internetow¹ 
www.jsmjg.pl, profil na facebooku, a tak¿e informacje 
wywieszone na klatkach schodowych. Zapraszamy 
do wspólnej zabawy.
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Wakacyjne zagadki dla maluchów

1.Do siedzenia w parku
2.W zimie na g³owie
3.Nazwa znanej czekolady
4.Wisi w oknie
5.Kilka sañ ci¹gniêtych przez konie
6.Narzêdzie do kopania w ziemi
7.Ma³y ptak, licznie wystêpuj¹cy w Polsce
8.W kuchni do przechowywania jedzenia
9.Przenoœna lampka na bateriê
10. Dba o porz¹dek w szkole

Na rozwi¹zanie rebusów i krzy¿ówki czekamy do 31 sierpnia pod adresem mailowym: konkurs@jsmjg.pl
W tytule maila proszê wpisaæ: konkurs wakacyjny, a w zg³oszeniu imiê i nazwisko dziecka oraz wiek 
i numer telefonu do kontaktu. Wœród uczestników konkursu zostan¹ rozlosowane nagrody niespodzianki. 
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwyciêzców w kolejnym wydaniu Gazety oraz na 
stronie internetowej i na facebooku organizatora.

                                         1.

          2.

                                         3.
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               10.

Rozwi¹¿ Krzy¿ówkê i odgadnij has³o.

Rozwi¹¿ rebusy

pka   +s + dzi+   kr   k

rê   +   mpa +   ³ek   +   po

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
zaprasza w sierpniu, w ka¿dy wtorek i czwartek  

na

Pierwsze zajêcia: 03.08.2021, godz.17:00 - 19:00. Teren zielony przy ulicy Wi³komirskiego

Wiek uczestników: od 5 do 10 lat. Obecnoœæ jednego rodzica obowi¹zkowa. 
Na ka¿dy dzieñ warsztatów, które s¹ bezp³atne obowi¹zuj¹ zapisy telefoniczne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 

od 08:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 75 767 48 32. Iloœæ miejsc ograniczona!

ORGANIZATOR: PARTNERZY:

WTOREK I CZWARTEK   17:00 - 19:00

BOISKO PRZY ULICY NOSKOWSKIEGO 10-12 

Informacje i zapisy 

pod numerem telefonu: 75 767 48 32

www.jsmjg.pl

WAKACJE Z PI£K¥ I POMPONEM

WAKACJE 
Z JELENIOGÓRSK¥ SPÓ£DZIELNI¥ MIESZKANIOW¥

01.07.2021 - 31.08.2021   



U nas oferty 15 TOWARZYSTW
Ubezpieczeniowych w JEDNYM MIEJSCU


