
F
o

t.
 K

rz
ys

zt
o

f 
K

o
zi

k

F
o

t.
 K

rz
ys

zt
o

f 
K

o
zi

k

F
o

t.
 K

rz
ys

zt
o

f 
K

o
zi

k

Czerwiec  2022r.Nr 2(55)

Za BOBREM
GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

W  tym  wydaniu  m.in.

„Spo³ecznikiem jestem od zawsze…”
Rozmowa z Grzegorzem Bieleckim, jeleniogórskim dzia³aczem spo³ecznym, 

wieloletnim  przewodnicz¹cym Rady Nieruchomoœci  ul. Transportowej 13, 13a, 
15, 17, cz³onkiem Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej 
i  przewodnicz¹cym komisji inwestycyjno – remontowej w Radzie Nadzorczej JSM.

Jest mi niezmiernie mi³o po-
informowaæ Pañstwa, ¿e po 
rocznej przerwie spowodowanej 
epidemi¹ wirusa Covid 19, 
Rada Nadzorcza z Zarz¹dem 
Spó³dzielni podjê³a decyzjê 
o zwo³aniu w czerwcu 2022 
roku stacjonarnego Walnego 
Zgromadzenia naszej Spó³-
dzielni.

Najwa¿niejsze spotkanie 
cz³onków JSM odbêdzie siê 
w dniach 27,28,29 czerwca

2022 roku w sali Arka mieszcz¹cej siê przy Al. Jana Paw³a II. 
Szczegó³owy merytoryczny zakres spotkania, jak równie¿ 
terytorialny i terminowy podzia³ na poszczególne czêœci, znajdziecie 
Pañstwo w niniejszym wydaniu gazety oraz w og³oszeniach na 
klatkach schodowych.

Z uwagi na charakter spotkania, jego rolê i znaczenie w codziennej 
dzia³alnoœci Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, w imieniu 
Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej Pana Zbigniewa S³owika jak równie¿ w imieniu 
w³asnym, serdecznie Pañstwa zapraszam do czynnego udzia³u 
w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Cz³onków naszej 
Spó³dzielni.  Miros³aw Garbowski - Prezes Zarz¹du

Szanowni Mieszkañcy! Cz³onkowie 
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej!

Od kiedy zwi¹zany jest Pan ze 70 –tych na terenie obecnej ulicy 
Spó³dzielni¹ i dzia³a na rzecz Transportowej funkcjonowa³o gospo-

darstwo rolne. Budowa osiedla rozpo-lokalnej spo³ecznoœci ? 
czê³a siê w 1977 roku, zaœ ostatnie Mieszkam w Jeleniej Górze od 1947 
spó³dzielcze bloki zosta³y oddane do roku. W pocz¹tkowym okresie by³a to 
eksploatacji w 1984 roku. Od pocz¹tku nieistniej¹ca obecnie ul. K¹cik 1. Dzi-
czu³em siê odpowiedzialny za swoje siaj jest to Plac Energetyka. PóŸniej  
otoczenie. Zawsze wa¿n¹ kwesti¹ by³a by³a to ul. Z³otnicza, a od 1977 roku 
dla mnie poprawa estetyki mojego do dziœ mam przyjemnoœæ mieszkaæ 
osiedla i warunków ¿ycia mieszkañ-przy ul. Transportowej. Cz³onkiem 

Spó³dzielni jestem od 1972r. W latach ców. Dokoñczenie na str. 3

Walne Zgromadzenie Jeleniogórskiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w 2022 roku

Sytuacja ekonomiczno – finansowa 
Spó³dzielni na 31.12.2021r.

Od 1 czerwca 2022 ceny ciep³a id¹ w górê!

Nowy cykl: „Mieszkañcy pytaj¹
 – Prezydent odpowiada”

 „Spo³ecznikiem jestem od zawsze…”
 – rozmowa z Grzegorzem Bieleckim



„ ”
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. 

Nak³ad: 8 000 egzemplarzy. Reklama w gazecie: 756 406 134     

  www.jsmjg.pl ?    sekretariat@jsmjg.pl

HARMONOGRAM CZÊŒCI WALNEGO ZGROMADZENIA 
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2022 ROKU

Obrady wszystkich czêœci odbêd¹ siê w sali ARKA przy Al. Jana Paw³a II w Jeleniej Górze 

w s¹siedztwie koœcio³a œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty i marketu ALDI. 

Pocz¹tek obrad o godzinie 16.30.

NR CZÊŒCI

DATA

CZÊŒÆ I

27 czerwca 2022

PONIEDZIA£EK

GODZ.16.30

CZÊŒÆ II

28 czerwca 2022

WTOREK

GODZ.16.30 

CZÊŒÆ III

29 czerwca 2022

ŒRODA

GODZ.16.30

WYSZCZEGÓLNIENIE
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Lp.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

6.

7.

8.

9.

5.

6.

7.

Nieruchomoœæ

Ga³czyñskiego 16, 18, 20

Kopernika 4

Krasickiego 10, 12, S³owackiego 21

Malczewskiego 13, 15

Malczewskiego 14, 14a, 14b,16, 16a, 16b, 
18, 18a, 18b, 18c

Malczewskiego 17

Morcinka 38

Obroñców Westerplatte 1, 3, 5, 7

Ptasia 10, 11, 12, 13

Ptasia 14

S¹dowa 7

Sk³odowskiej-Curie 13

Snycerska 3, 5, 7

Studencka 10

Studencka 14 

Transportowa 13, 13a, 15, 17

Transportowa 21 A i B

Transportowa 22, 24, Zachodnia 6

Traugutta 10

Domki jednorodzinne – ul. Kossaka

Gara¿e ul. Ptasia –  KW JG1J/00062340/5

Gara¿e Osiedle Robotnicze - KW 
JG1J/00066400/2

Kar³owicza 3

Elsnera 1

Elsnera 2

Elsnera 4, 6

Elsnera 5

Elsnera 8, Ogiñskiego 15

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

Kiepury 10,12

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

Kiepury 30, 32

Nieruchomoœæ

Kar³owicza 15, 17

Kar³owicza 19, 21, 23, 27, 29, 31

Paderewskiego 12, 14, 16, 18

Ró¿yckiego 1

Ró¿yckiego 9, 13

Ró¿yckiego 10, 12

Ró¿yckiego 15

Ró¿yckiego 19 – lokale u¿ytkowe

Ró¿yckiego 25, 27

Kar³owicza 2

Kar³owicza 4

Kar³owicza 39

Kar³owicza 41

Kolberga 3

Komedy Trzciñskiego 4

Komedy Trzciñskiego 8, 10

Komedy Trzciñskiego 12 – lokale u¿ytkowe

Moniuszki 1, 3

Moniuszki 2

Moniuszki 4, 6

Moniuszki 5, 7

Moniuszki 8

Moniuszki 10

Bacewicz 1, 3, 5

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

Noskowskiego 6

Noskowskiego 11, 12

Kiepury 42, 44, 46, 48,  Wi³komirskiego 9

Kiepury 54, 56, 58, 60, Wi³komirskiego 15

Sygietyñskiego 1, 3, 5
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„Spo³ecznikiem jestem od zawsze…”
Dokoñczenie ze str.1 W 2012 roku powsta³y parkingi przy 
W latach 80-tych razem z mieszkañ- ulicy Transportowej 13 i 15, a w latach 
cami tworzyliœmy wokó³ budynków 2014-2021 miejsca postojowe na te-
tereny zielone.Powsta³y wówczas, renie ca³ej ulicy, przy udziale œrodków 
czêœciowo do dziœ istniej¹ce ¿ywo- z zysku spó³dzielni. Natomiast boksy 
p³oty, a w latach 90 – tych, równie¿ œmietnikowe, które w zasadniczy spo-
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu sób zmieni³y wizualny ,porz¹dkowy 
mieszkañców dokonano nowych a przede wszystkim estetyczny 
nasadzeñ zieleni. wizerunek naszego osiedla zaczê³y 

Jednak pe³ny rozkwit Pana powstawaæ od 2013 roku. Warto wspo-
mnieæ, ¿e od 2016 roku do dnia dzisiej-osiedla nast¹pi³ ju¿ w nowym 
szego zosta³y odmalowane wszystkie millenium. Jakie to by³y inwestycje?
klatki schodowe, a w czêœci z nich Od roku 2000 nastêpuje diametralna 
po³o¿ono now¹ terakotê. Te dzia³ania zmiana wizerunkowa enklawy budyn-
naprawdê ciesz¹ mieszkañców.ków mieszkalnych przy ulicy Transpor-

Jest jeszcze jeden element infrastru-towej. Pierwsz¹ inwestycj¹ by³o boisko 
ktury technicznej na który chcia³bym do pi³ki no¿nej, które do tej pory sta-
zwróciæ szczególn¹ uwagê. Elemen-nowi centrum spotkañ dzieci i m³o-
tem tym jest kompleksowa termo-dzie¿y. We wrzeœniu  2015 roku przy 
modernizacja bloków. W 2007 roku ulicy Transportowej odby³o siê oficjal-
dokonano dociepleñ budynków wie-ne otwarcie i przekazanie do dyspo-
lorodzinnych  na ulicy Transportowej zycji mieszkañców nowoczesnego 
13, 13a, 15, 17, a w 2008 roku placu rekreacyjno – wypoczynkowego 
ul. Transportowej 22 i 24.Zmieni³o to wraz z si³owni¹ zewnêtrzn¹ i placem 
nie tylko wygl¹d wizualno-estetyczny zabaw dla dzieci. Bardzo dobrze 
budynków, ale w dobie ci¹gle dro¿e-pamiêtam to wydarzenie. Inwestycja ta 
j¹cych noœników energii, pozwoli³o powsta³a przy wsparciu Miasta Jelenia 
mieszkañcom na zdecydowanie Góra. Prezes Zarz¹du JSM Miros³aw 
lepszy komfort ekonomiczny zamie-Garbowski z nieukrywan¹ satysfakcj¹ 
szkania. Jedynym budynkiem bez podkreœla³ fakt, ¿e i w takich mniej-
ocieplenia jest Transportowa 21 ab, ale szych spo³ecznoœciach, Spó³dzielnia 
mam nadziejê ¿e wkrótce mieszkañcy mo¿e wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom 
i tego bloku zdecyduj¹ siê na podobne mieszkañców. Si³ownia „pod chmur-
rozwi¹zanie. Istotnym elementem jest k¹”, piêknie zaaran¿owana zieleñ 
tu równie¿ fakt, ¿e inwestycji tych i ³aweczki do tej pory sprzyjaj¹ 
dokonano ze œrodków funduszu re-aktywnemu wypoczynkowi mieszkañ-
montowego. Z satysfakcj¹ i zadowo-ców.

leniem chcê w tym miejscu podkreœliæ, Wa¿n¹ rzecz¹ w ¿yciu mie-
¿e wszystkie te zmiany przyczyni³y siê szkañców jest bezpieczeñstwo na 
do podwy¿szenia standardu ¿ycia na osiedlu. Jako przewodnicz¹cy 
moim osiedlu.komisji inwestycyjno-remontowej 

Co daje Panu ta dzia³alnoœæ?w Radzie Nadzorczej JSM wie Pan 
Zainteresowanie i troska o miejsce o tym najlepiej. 

w którym ¿yjemy powinny cechowaæ Tak, niew¹tpliwie jest to niezmiernie 
nas wszystkich. Mo¿emy wspólnie wa¿na i istotna dziedzina w gospo-
dbaæ o nasze osiedle, o najbli¿sze darczym ¿yciu naszej Spó³dzielni. 
otoczenie o porz¹dek, estetykê, o to W latach 2012 – 2021 nast¹pi³a 
by ¿y³o nam siê razem lepiej. Mo¿emy wymiana instalacji gazowej we 
te¿ wykazywaæ siê aktywnoœci¹ i byæ wszystkich budynkach na ulicy Trans-
inicjatorem wielu przedsiêwziêæ na portowej. Cieszê siê, ze mieszkañcy 
rzecz naszych ma³ych ojczyzn, sukcesywnie wyra¿ali zgodê na ten 
wspó³pracowaæ z Radami Nierucho-rodzaj modernizacji budynków. Nast¹-
moœci, Rad¹ Nadzorcz¹ i Zarz¹dem pi³a równie¿ wymiana tzw. „junkersów” 
Spó³dzielni.w ramach programu „Zmiana sposobu 

Koñcz¹c nasze spotkanie chcia³bym przygotowania ciep³ej wody u¿ytko-
podziêkowaæ wszystkim moim wspó³-wej” na bezpoœrednio dostarczan¹ 
mieszkañcom za przychylnoœæ i wszy-z ciep³owni. To jeden z zasadniczych 
stkie wspólne dzia³ania na rzecz elementów komfortu i bezpieczeñstwa 
naszego wspólnego dobra. Dziêkuje zamieszkania w zasobach Jelenio-
bardzo.górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. 

Teraz czujemy siê bezpiecznie. 

PORZ¥DEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W 2022 ROKU

1. Otwarcie obrad.

2. Odczytanie listy pe³nomocnictw.

3. Wybór przewodnicz¹cego i cz³onków prezydium.

4. Odczytanie  porz¹dku obrad.

5. Wybory komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarz¹du Spó³dzielni 
z dzia³alnoœci Spó³dzielni za 2020 i 2021 rok.

7. Stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania Walnego 
Zgromadzenia i jego zdolnoœci do podejmowania uchwa³. 

8. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarz¹du Spó³dzielni za 2020 rok.

9. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarz¹du Spó³dzielni za 2021 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoœci Rady 
Nadzorczej Spó³dzielni za 2020 rok i 2021 rok.

11. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej za 2020 rok.

12. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej za 2021 rok.

13. Omówienie sprawozdania finansowego Spó³dzielni 
za 2020 rok i przedstawienie opinii bieg³ego rewidenta.  
Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Spó³dzielni za 2020 rok.

14. Omówienie sprawozdania finansowego Spó³dzielni 
za 2021 rok i przedstawienie opinii bieg³ego rewidenta.  
Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spó³dzielni za 2021 rok.

15. Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezesowi Zarz¹du Spó³dzielni za 2020 rok.

16. Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezesowi Zarz¹du Spó³dzielni za 2021 rok.

17. Podjêcie uchwa³y w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej 
(zysku netto) Spó³dzielni za 2020 rok.

18. Podjêcie uchwa³y w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej 
(zysku netto) Spó³dzielni za 2021 rok.

19. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y nr 10/2016 
Walnego Zgromadzenia Cz³onków Jeleniogórskiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w sprawie zbycia lokalu 
niemieszkalnego gara¿u nr 4 przy ul. Krasickiego 12 
w Jeleniej Górze.

20. Podjêcie uchwa³y w sprawie zbycia nieruchomoœci 
lokalowych nabywanych lub przejmowanych na w³asnoœæ 
w postêpowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udzia³em 
Spó³dzielni. 

21. Przedstawienie propozycji zmiany statutu Jeleniogórskiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej i podjêcie uchwa³y w sprawie 
zmiany statutu Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

22. Podjêcie uchwa³y w sprawie oznaczenia najwy¿szej sumy 
zobowi¹zañ jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ. 

23. Kierunki rozwoju dzia³alnoœci Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej.

24. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

25. Sprawy ró¿ne.

26. Zamkniêcie obrad.
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Aktywa
Ocena na podstawie wskaŸników 
charakteryzuj¹cych dzia³alnoœæ 

Spó³dzielni

Przychody. Koszty. 
Wynik finansowy.

Pasywa
Aktywa trwa³e

I. WskaŸniki p³ynnoœci

II. Relacje pomiêdzy struktur¹ 
maj¹tku i kapita³ów

Wysokoœæ wyniku finansowego 
netto oraz zap³aconego podatku 
dochodowego od osób prawnych na 
prze³omie lat 2019-2021 przedsta-

 ków c.o. i c.w.u. w zasobach stanem 2 487 tys. z³. wiono na wykresie na str. 5.
Suma bilansowa na koniec badane- Spó³dzielni. Nale¿noœæ z tego tytu³u Rozliczenia miêdzyokresowe 

go okresu, odzwierciedlaj¹ca wartoœæ zgodnie z zawart¹ umow¹ bêdzie d³ugoterminowe zwiêkszy³y siê 
maj¹tku Spó³dzielni oraz Ÿróde³ regulowana wykonawcy w kwartal- w stosunku do stanu na pocz¹tek roku 
sfinansowania, wynosi 114 961 tys. z³ nych ratach przez okres trzech lat. o 879 tys. z³. Wynosz¹ na koniec roku Przeprowadzona przy pomocy 
i uleg³a zmniejszeniu w stosunku do Nale¿noœci od osób uprawnionych, 5 148 tys. z³ i obejmuj¹ miêdzy innymi: wskaŸników ekonomicznych analiza 
roku ubieg³ego o 1 013 tys. z³, co czyli nale¿noœci z tytu³u op³at za lokale - nadwy¿kê przychodów nad koszta- dzia³alnoœci Spó³dzielni, w porównaniu 
stanowi 0,9% zmniejszenia, z tego: mieszkalne i u¿ytkowe, których mi w nieruchomoœciach  2 581 tys. z³, do roku ubieg³ego, wskazuje na 
- aktywa trwa³e zmniejszy³y siê u¿ytkownicy posiadaj¹ spó³dzielcze - przychody przysz³ych okresów z tytu- utrzymanie w 2021 roku dobrej
o 2 196 tys. z³, co stanowi 2,9%, prawo lub prawo odrêbnej w³asnoœci ³u monta¿u wodomierzy i podzielników  i stabilnej gospodarki finansowej. 
- aktywa obrotowe zwiêkszy³y siê lokalu na koniec 2021 roku wynosi³y 975 tys. z³. 1.WskaŸniki p³ynnoœci stopnia I, II, III, 
o 1 183 tys. z³, 1 752 tys. z³ i uleg³y zwiêkszeniu okreœlaj¹ce zdolnoœæ do wywi¹zania 
- na le¿ne wp³aty  na fundusz w stosunku do roku ubieg³ego o kwotê siê ze sp³aty zobowi¹zañ krótkoter-
podstawowy utrzyma³y siê na tym 532 tys. z³. Przychody ze sprzeda¿y netto minowych, dziêki up³ynnieniu posia-
samym poziomie i wynios³y 4 tys. z³. produktów i us³ug oraz obrotów danych aktywów obrotowych, kszta³tu-

Kapita³y (fundusze) w³asne wewnêtrznych wynios³y za rok j¹ siê na prawid³owym poziomie.
Podstawow¹ przyczyn¹ zmniejsze- (z wy³¹czeniem zysku za lata 2020, sprawozdawczy 42 850 tys. z³ i by³y 2.Relacje pomiêdzy funduszami 

nia maj¹tku trwa³ego s¹ przekszta³- 2021 w ³¹cznej wysokoœci 1 537 tys. z³) wy¿sze o 13,7% oraz kwotê 5 158 tys. (kapita³ami) w³asnymi, a aktywami 
cenia w³asnoœciowe dokonane w wyni- na koniec okresu sprawozdawczego z³ od uzyskanych w ubieg³ym roku. trwa³ymi wskazuj¹, ¿e finansuj¹ one 
ku realizacji ustawy o spó³dzielniach wynosz¹ 80 890 tys. z³ i finansuj¹ Poszczególne pozycje kszta³tuj¹ce w pe³ni maj¹tek trwa³y Spó³dzielni, co 
mieszkaniowych. W roku 2021 prze- z nadwy¿k¹ rzeczowe aktywa trwa³e, przychody zmieni³y siê odpowiednio: oznacza, ¿e jest spe³niona „z³ota 
niesiono we w³asnoœæ wyodrêbnion¹ które wynosz¹ 72 398 tys. z³. - us³ugi eksploatacyjne – wzrost zasada finansowania”.
37 lokali mieszkalnych, co spowodo- Zrealizowana jest w pe³ni uznawana o 7,8%, 3.WskaŸniki efektywnoœci zarz¹-
wa³o zmniejszenie maj¹tku trwa³ego w literaturze „z³ota zasada” sfinanso- - centralne ogrzewanie i ciep³a woda – dzania wskazuj¹ na prawid³owe relacje 
i funduszy w³asnych o kwotê 586 tys. wania maj¹tku trwa³ego funduszami wzrost o 14,1%, wskaŸników rotacji nale¿noœci oraz 
z³. w³asnymi. W grupie kapita³ów w³a- - eksploatacja dŸwigów – wzrost zobowi¹zañ. WskaŸnik zaleg³oœci 

Nastêpn¹ przyczyn¹ zmniejszenia snych na przestrzeni 2021 roku o 12,7%. czynszowych na lokalach mieszkal-
maj¹tku trwa³ego i funduszy w³asnych zmniejszy³ siê kapita³ podstawowy, Struktura przychodów w tys. z³ nych ukszta³towa³ siê na poziomie 
jest ich normalne zu¿ycie, zwane g³ównie – tak jak rzeczowe aktywa ze sprzeda¿y przedstawia siê 3,77% co wskazuje, ¿e uleg³ zwiê-
umorzeniem, naliczane wed³ug trwa³e – w wyniku przekszta³ceñ spó³- nastêpuj¹co: kszeniu o 0,56 punktu procentowego 
obowi¹zuj¹cych przepisów. dzielczych praw do lokali w odrêbn¹ 

O 10 tys. z³ zmniejszy³y siê w wyniku w³asnoœæ, a tak¿e w wyniku umorzenia 
sp³aty skapitalizowane odsetki od œrodków trwa³ych.
d³ugoterminowych kredytów banko- Udzia³  funduszy w³asnych  
wych zaci¹gniêtych na sfinansowanie w strukturze pasywów bilansu wynosi 
budownictwa mieszkaniowego. 71,7%. 

D³ugoterminowe rozliczenia Zobowi¹zania i rezerwy na zobo-
miêdzyokresowe kosztów stanowi¹ wi¹zania w ³¹cznej kwocie 32 534 tys. 
poniesione koszty termomodernizacji z³ uleg³y w stosunku do roku ubieg³ego 
oraz innych remontów na 2 budynkach zwiêkszeniu o 1 669 tys. z³. W ogólnej 
i wynosz¹ 141 tys. z³. Koszty te podle- kwocie zobowi¹zañ, zobowi¹zania 
gaj¹ sp³acie do 2024 roku. Ponadto d³ugoterminowe wynosz¹ 1 751 tys. z³ 
d³ugoterminowe rozliczenia miêdzy- i uleg³y zmniejszeniu o 191 tys. z³.   
okresowe kosztów obejmuj¹ koszty Zobowi¹zania d³ugoterminowe Koszty dzia³alnoœci operacyjnej 
wymiany wodomierzy, podzielników obejmuj¹: wynios³y w 2021 roku  43 277 tys. z³ WskaŸnik p³ynnoœci bie¿¹cej, mie-
i liczników ciep³a w zasobach Spó³- - kredyty i po¿yczki na budownictwo i zwiêkszy³y siê w badanym okresie tj. rzony stosunkiem maj¹tku obrotowego 
dzielni na kwotê 975 tys. z³. Koszty te mieszkaniowe oraz termomoderni- o 5 891 tys. z³. Najwiêksz¹ pozycjê ogó³em do zobowi¹zañ krótkotermi-
podlegaj¹ sp³acie ratalnej do 2025r. zacjê budynków wraz z robotami kosztów (35,8% ca³oœci) stanowi¹ nowych wynosi:

W aktywach obrotowych nast¹pi³o towarzysz¹cymi na kwotê 630 tys. z³, koszty zu¿ycia materia³ów i energii, 2021 rok – 1,73 
zwiêkszenie w stosunku do roku - zobowi¹zania z tytu³u kaucji w tym g³ównie energii cieplnej. 2020 rok – 1,65 
ubieg³ego o kwotê 1 183 tys. z³, z tego: zabezpieczaj¹cych roboty budowlane W badanym okresie koszty te uleg³y WskaŸnik p³ynnoœci szybkiej, stano-
1)stan œrodków pieniê¿nych zmniej- 1 120 tys. z³. zwiêkszeniu w stosunku do roku wi¹cy stosunek maj¹tku obrotowego 
szy³ siê o 1 290 tys. z³ i wynosi na Zobowi¹zania z tytu³u dostaw, ubieg³ego o 1977 tys. z³, tj. 14,6%. ogó³em pomniejszonego o zapasy 
koniec roku 34 003 tys. z³, robót i us³ug oraz kredytów Spó³dzielnia w roku 2021 wypra- i rozliczenia miêdzyokresowe kosztów 
2)do kwoty 801 tys. z³ zwiêkszy³y siê i po¿yczek – krótkoterminowe cowa³a zysk brutto w wysokoœci do zobowi¹zañ krótkoterminowych 
krótkoterminowe rozliczenia miêdzy- – wynosz¹ 10 179 tys. z³ i uleg³y 677 tys. z³. Po pomniejszeniu o po- wynosi:
okresowe kosztów, które na koniec zwiêkszeniu o 878 tys. z³ w stosunku datek dochodowy od osób prawnych 2021 rok – 1,68 
roku 2021 obejmuj¹ przede wszystkim do roku ubieg³ego. w wysokoœci 177 tys. z³ oraz wyniki na 2020 rok – 1,61
przypadaj¹ce do sp³aty w 2022 roku: Kredyty i po¿yczki ogó³em zmniej- gospodarce zasobami mieszkanio- WskaŸnik p³ynnoœci natychmia-
- koszty termomodernizacji budyn- szy³y siê o 115 tys. z³. ze wzglêdu na wymi, zysk netto do podzia³u przez stowej, stanowi¹cy stosunek œrodków 
ków 409 tys. z³, sp³aty i umorzenie po¿yczki na remont Walne Zgromadzenie Cz³onków pieniê¿nych do zobowi¹zañ krótko-
- niedobory g.z.m. - ró¿nice wody dŸwigów. Spó³dzielni wynosi 367 tys. z³. Zysk ten terminowych wynosi:
25 tys. z³, Fundusze specjalne wynosz¹ na wygospodarowany zosta³ przede 2021 rok – 1,48 
- koszty wymiany wodomierzy i po- koniec roku 14 425 tys. z³ i uleg³y wszystkim z dochodów z najmu lokali 2020 rok – 1,54 
dzielników 342 tys. z³ zmniejszeniu  w stosunku do stanu na u¿ytkowych, dzier¿aw terenów, a tak¿e 
3)nale¿noœci krótkoterminowe uleg³y pocz¹tek roku o 424 tys. z³. Fundusze odsetek od lokat oraz odsetek za 
zwiêkszeniu o 125,5%, co stanowi specjalne obejmuj¹ miêdzy innymi: nieterminowo uregulowane nale¿noœci Pierwszy stopieñ pokrycia, liczony 
1 848 tys. z³. Wzrost ten spowodowany - fundusz remontowy nieruchomoœci Spó³dzielni. Ponadto do podzia³u jako stosunek procentowy kapita³ów 
jest dokonan¹ wymian¹ wodomierzy ze stanem 11 798 tys. z³, pozostaje zysk netto za rok 2020 w³asnych do maj¹tku trwa³ego wynosi:
lokalowych oraz podzielników i liczni- - fundusz remontowy Spó³dzielni ze w wysokoœci 1 170 tys. z³. Dokoñczenie na str. 5

Za BOBREM,  2022czerwiec4

w stosunku do roku 
poprzedniego wska-
Ÿ n i k  z a l e g ³ o œ c i  
czynszowych na 
lokalach u¿ytko-
wych ukszta³towa³ 
siê na poziomie 
4,62% co wskazuje, 
¿e uleg³ zmniejsze-
niu o 0,32 punktu 
p r o c e n t o w e g o  
w stosunku do roku 
poprzedniego. 

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓ£DZIELNI
Ocena struktury bilansu i jego zmian na 31.12.2021 r.

Eksploatacja dŸwigów

Pozosta³e

Razem

Centralne ogrzewanie
i ciep³a woda

Obroty wewnêtrzne

Eksploatacja g.z.m.

Tytu³
2021/2020 
Procent

107,8

112,7

116,2

113,7

23 271

1 070

68

37 692

12 315

968

2021 r. 2020 r.

25 096

1 206

79

42 850

14 048

2 421

114,1

250,1



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

2021 2020
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

191

58

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
2. Aktualizacja wartoœci aktywów niefinansowych 
3. Pozosta³e koszty operacyjne

 z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwa³ych

200

835

37 586
36 724
36 656

-106
968

37 386
34 302

45
13 507
5 570
4 689
4 011

731
8 833
8 469

871
335
536

646
646

17
17

236
-

101
135

116
110
110

-762
250

116
110
107
115
142
119
112
111
101
101

82
0

133

32
32

71
71

258
-

502
75

Dynamika
kol.2/kol.3

w procentach

381

485

677

177

2 468

45

2 581

25

367

1 464

287

2 381

34

2 399

45

 1 170

46

62

104

132

108

56

31

43 658
40 429
40 350

808
2 421

43 277
37 795

48
15 484
7 915
5 602
4 504

813
8 911
8 515

712
0

712

204
204

12
12

608
-

507
101

Wynik finansowy na prze³omie lat 2019- 2021 w tys. z³ 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2019 2020 2021
zysk netto podatek dochodowy

Dynamika
kol.3/kol.4

w procentach31.12.2020

Struktura
kol. 3

w procentach31.12.2021

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

64,4

71,7

35,6

28,3

0,0

100,00

100,00

6

97

97

103

105

100

99

99

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 
(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 

74 046

5,0

0,0
57,8
0,2

0
0,4

-
1,0

56,2
14,2

-
1,0
0,3

0,3
2,9
1,5

31,7
29,6
0,7

0,9
1,5
0,5
8,9
2,7

12,5
12,4
4,5

99

107
96

140
0

98
-

346

96
99

-
0

31

111
226
144
97
96

148

205
90
73

109
89
97
97

121

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)

82 427

40 911

32 534

4

114 961

114 961

5 759

29
66 425

207
7

503
-

1 116

64 573
16 317

-
1 170

367

350
3 320
1 752

36 440
34 003

801

1 031
1 751

630
10 179
3 148

14 425
14 284
5 148

76 242

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

Dokoñczenie ze str. 4 sprzeda¿ netto) wynosi: wego biegli stwierdzili, ¿e aktualna 
2021 rok – 111,3% 2021 rok – 20 dni Sprawozdanie finansowe Spó³- sytuacja Spó³dzielni nie stwarza zagro-
2020 rok – 111,6% 2020 rok – 14 dni dzielni zosta³o zbadane przez KPW ¿enia dla kontynuacji jej dzia³alnoœci.

Drugi stopieñ pokrycia, liczony jako WskaŸnik zaleg³oœci czynszowych AUDYTOR Sp. z o.o. w £odzi. Biegli Z przedstawionych w niniejszej 
stosunek procentowy kapita³ów na lokalach mieszkalnych, liczony jako wydali o badanym sprawozdaniu informacji danych liczbowych oraz 
w³asnych wraz z kapita³em obcym stosunek zad³u¿enia do rocznego finansowym opiniê bez zastrze¿eñ. z oceny bieg³ych wynika, ¿e dzia³al-
(d³ugoterminowym) do maj¹tku wymiaru op³at, wynosi: Uwzglêdniaj¹c wskaŸniki dokonanej noœæ Spó³dzielni jest prowadzona 
trwa³ego wynosi: 2021 rok – 3,77% analizy ekonomiczno-finansowej oraz prawid³owo, przy zachowaniu zasad 
2021 rok – 116,4% 2020 rok – 3,21% wyniki badania sprawozdania finanso- gospodarnoœci.
2020 rok – 114,8% WskaŸnik zad³u¿enia na lokalach 

Relacje pomiêdzy struktur¹ maj¹tku u¿ytkowych, liczony jako stosunek 
trwa³ego i kapita³ów w³asnych zad³u¿enia do rocznego wymiaru 
stwarzaj¹ pe³ne bezpieczeñstwo op³at, wynosi:
wyp³acalnoœci Spó³dzielni. 2021 rok – 4,62%

2020 rok – 4,94%
WskaŸnik rotacji zobowi¹zañ 

WskaŸniki efektywnoœci zarz-dza- (zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug x 
nia przedstawiaj¹ siê w 2021 roku 360 dni / sprzeda¿ netto), wynosi:
nastêpuj¹co: 2021 rok – 67 dni

WskaŸnik rotacji nale¿noœci (nale- 2020 rok – 73 dni
¿noœci krótkoterminowe x 360 dni / 

Ogólna ocena

III. WskaŸniki efektywnoœci 
zarz¹dzania 



532 894

139 914

382 930

278 492

353 735

560 740

4 275 425

796 224

393 484

7 713 837

581 053

154 731

449 918

297 233

384 201

590 929

4 349 255

845 050

425 841

8 078 211

44 918

15 907

63 165

14 945

35 496

25 588

126 355

39 469

36 205

402 049

8 423

1 677

9 786

4 065

5 395

12 635

110 092

15 593

58 482

226 148

527 712

137 147

376 967

278 222

343 311

552 706

4 112 808

789 987

331 153

7 450 014

47 945

14 817

66 830

18 614

30 466

30 189

72 878

48 659

32 188

362 587

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

445 330

162 685

289 954

228 558

1 136 430

136 755

136 035

496 022

180 692

350 940

633 492

188 368

444 678

386 602

68 458

515 279

354 717

404 810

340 137

368 324

399 099

184 331

7 851 696

476 719

181 075

306 273

239 578

1 194 998

150 476

149 922

539 090

189 637

371 944

661 954

203 999

486 066

404 393

78 192

553 862

385 332

447 918

379 227

403 388

441 748

207 466

8 453 256

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

37 169

14 674

15 298

11 251

92 359

14 687

15 281

53 541

11 468

30 248

31 469

20 562

52 450

14 859

11 469

40 170

27 321

35 897

33 854

28 160

47 979

29 185

669 353

5 913

875

2 333

1 968

9 373

1 312

1 993

9 691

4 465

21 300

18 410

5 876

5 917

9 040

729

668

7 819

3 778

11 840

7 436

8 424

3 718

142 878

433 637

165 526

288 642

226 359

1 093 265

134 477

132 649

475 857

173 704

320 396

612 075

177 561

427 698

380 494

65 994

513 023

350 193

408 243

333 532

367 793

385 345

174 562

7 641 025

31 390

18 390

16 319

10 965

58 276

13 721

13 887

42 929

8 944

21 004

28 462

15 631

41 324

17 790

9 734

38 332

30 615

43 109

38 918

35 065

42 429

23 135

600 368

Kiepury 10, 12

Kiepury 30, 32

Kiepury 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20 

Wi³komirskiego 1,3

Kiepury 22, 24, 26, 28, 34, 

36,38,40 

Wi³komirskiego 5,7

Kiepury 42, 44, 46, 48 

Wi³komirskiego 9

Kiepury 54, 56, 58, 60 

Wi³komirskiego 15

Sygietyñskiego 1, 3, 5

Razem

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

Studencka 10

Studencka 14

Transportowa 13, 13a, 15, 17

Transportowa 21a, b

Transportowa 22, 24

Traugutta 10

Kossaka - domki

Razem

385 319

436 234

1 241 128

1 313 883

657 068

673 756

550 856

5 258 244

89 304

277 932

132 377

396 846

66 500

27 545

125 644

51 805

240 720

241 618

61 335

55 343

53 063

16 932

17 783

261 822

104 128

192 356

29 884

2 941

2 445 879

403 570

480 007

1 270 323

1 369 290

725 640

714 258

601 328

5 564 416

107 990

282 272

144 316

427 441

71 005

30 362

136 604

53 194

259 832

254 019

64 896

61 344

54 107

18 534

18 137

275 250

117 472

199 895

31 355

3 514

2 611 540

15 609

37 679

38 202

43 820

60 861

55 525

44 112

295 807

18 121

11 262

9 573

55 091

3 723

4 548

15 877

1 558

18 716

12 754

5 200

6 204

348

2 515

371

10 938

15 063

8 556

1 359

488

202 264

7 251

5 450

34 971

15 825

8 468

6 214

10 708

88 887

2 004

1 143

802

936

292

0

445
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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 64 7 81

Przychody

Razem
koszty

Koszty gospodarki zasobami mie- gruntowe zabudowane budynkami 
szkaniowymi 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 Je-
1) eksploatacjê podstawow¹, na któr¹ leniogórskiej Spó³dzielni Mieszka-
sk³adaj¹ siê koszty: administracji niowej wewnêtrznymi uregulowaniami 
osiedla, utrzymania czystoœci, kosze- (statut, regulaminy), koszty gospodarki 
nia i konserwacji zieleni, energii, zasobami mieszkaniowymi rozliczane 
ogólne, obs³ugi technicznej oraz s¹ na nieruchomoœci za wyj¹tkiem 
koszty 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 31.12.2021r. wyniki go- - niedobór przychodów w stosunku do
4) konserwacjê domofonów, centralnego ogrzewania i ciep³ej wody. spodarki zasobami mieszkaniowymi kosztów eksploatacji i utrzymania 
5) konserwacjê anten, Stosownie do § 108.4 statutu nieruchomoœci obejmuj¹cych lokale nieruchomoœci – 0 nieruchomoœci. 
6) eksploatacjê i remonty dŸwigów, ró¿nica miêdzy kosztami eksploatacji mieszkalne wynosz¹ ogó³em: Zestawienie kosztów, przychodów 
7) gospodarkê c.o i c.w. oraz i utrzymania danej nieruchomoœci, oraz wyników gospodarki zasobami 
8) koszty ró¿nicy wody. a przychodami z op³at z tego tytu³u, - nadwy¿ki przychodów nad kosztami mieszkaniowymi (bez c.o. i c.w., ró¿nic 

Zasoby mieszkaniowe Jelenio- zwiêksza odpowiednio przychody lub eksploatacji i utrzymania nierucho- wody, eksploatacji i remontów dŸwi-
górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej koszty eksploatacji i utrzymania danej moœci – 57 nieruchomoœci plus domki gów) za rok 2021, w podziale na 
zosta³y podzielone na nieruchomoœci nieruchomoœci w roku nastêpnym. przy ul. J. Kossaka na ³¹czn¹ kwotê poszczególne nieruchomoœci przed-

1 433 671,09 z³, stawiono w poni¿szych tabelach. 

Koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych

Wykonanie kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

w 2021 roku  Lokale mieszkalne (w z³otych)

Zasoby mieszkaniowe zarz¹dzane przez 

Jeleniogórsk¹ Spó³dzielnie Mieszkaniow¹
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11,7 mln z³otych do prognozowanego poziomu niem, które nie przynosi dodatkowych korzyœci dla 
27 mln z³otych, tj. o 230%. przedsiêbiorstw ciep³owniczych. Pamiêtajmy 
Cena jednostkowa zakupu mia³u wraz z jego równie¿, ¿e sytuacja odbiorców koñcowych korzysta-

Drastyczne podwy¿ki cen ciep³a sta³y siê transportem w latach 2019 – 2021 by³a doœæ stabilna j¹cych z ciep³a systemowego nie jest z³a porównuj¹c 
faktem.  Niestety nie ominê³y te¿ Jeleniej Góry. i kszta³towa³a siê na poziomie 356 – 366 z³otych wzrost kosztów ogrzewania obiektów posiadaj¹cych 
Urz¹d Regulacji Energetyki opublikowa³ w dniu netto/tonê. Jednak¿e ostatnia umowa na jego w³asne Ÿród³a ciep³a, dla których paliwem jest gaz, 
17.05.2022r. zatwierdzon¹ now¹ taryfê dla ciep³a dostawê do ECO Jelenia Góra, na warunkach z 2021 wêgiel, pellet czy te¿ ogrzewanych elektrycznie, 
dla ECO Jelenia Góra sp. z o.o. Uœredniony roku, ju¿ wygas³a. gdzie podwy¿ki wymienionych noœników energii s¹ 
wzrost wszystkich sk³adników op³at wynosi 51%. Obserwowane zawirowania na rynku gazu z koñca jeszcze wy¿sze.

Co to oznacza dla mieszkañców Jelenio- 2021 roku zaczê³y przek³adaæ siê na ca³y rynek paliw, Poni¿ej przedstawiamy wp³yw rosn¹cych kosztów 
górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej? w tym równie¿ mia³u wêgla kamiennego, tym samym zakupu opa³u i uprawnieñ do emisji CO2 na ich udzia³ 
 W chwili obecnej, uwzglêdniaj¹c aktualne w grudniu 2021 roku dostawy wêgla do Spó³ki w strukturze kosztów dzia³alnoœci Spó³ki. Koszty 
regulacje podatkowe mo¿liwe s¹ poni¿sze realizowane by³y ju¿ w cenie 600 z³otych netto/tonê. zakupu CO2 wy¿sze o ponad 15 mln z³otych, oraz 
warianty: Dodatkowo obecna sytuacja geopolityczna prze³o- ceny wêgla wy¿sze o ponad 5 mln z³ (ograniczone 

1. Je¿eli zostan¹ utrzymane preferencyjne ¿y³a siê na dynamiczny wzrost cen wêgla, a tak¿e z uwagi na wy¿sze ceny od maja i wczeœniejsze 
stawki VAT na energiê ciepln¹, to wzrost zali- trudnoœci z dostêpnoœci¹ polskiego wêgla, co zmusi³o zakupy po znacznie ni¿szej cenie) spowodowa³y, ¿e 
czek wnoszonych w op³acie czynszowej za Spó³kê do zwiêkszenia zakupów wêgla z importu, tylko te dwie pozycje stanowi¹ 65% wszystkich 
dostarczone ciep³o oscylowaæ bêdzie w gra- gdzie obecna jego cena wynosi ponad 1700 z³otych kosztów dzia³alnoœci podstawowej ECO Jelenia 
nicach 32 procent. netto/tonê wraz z transportem. Góra.

2. Je¿eli natomiast nie zostan¹ utrzymane 
obni¿one stawki VAT, to nale¿y siê liczyæ ze 
wzrostem przedmiotowych zaliczek na poziomie 
oko³o 50 procent.
Poni¿ej zamieszczamy materia³ autorstwa ECO 
Jelenia Góra sp. z o.o., który winien przybli¿yæ 
Pañstwu problematykê wzrostu cen ciep³a, 
a jednoczeœnie wyjaœniæ ekonomiczne i organi-
zacyjne przyczyny zachodz¹cych zmian.

W marcu 2022 roku ECO Jelenia Góra z³o¿y³a do 
URE (Urz¹d Regulacji Energetyki) wniosek o zmianê 
taryfy dla ciep³a. Dzia³anie to wynika bezpoœrednio 
z dynamicznie rosn¹cych kosztów dzia³alnoœci 
Spó³ki, które nie maj¹ odzwierciedlenia w obowi¹-
zuj¹cej obecnie taryfie, zatwierdzonej i wprowa-
dzonej do stosowania od 1 stycznia 2022 roku, Nowe ceny oferowane przez PGG na sezon W  celu redukcji kosztów zakupu wêgla i uprawnieñ 
a wynikaj¹ wprost z gwa³townych zmian na rynku grzewczy 2022/2023, ponad dwukrotnie wy¿sze od do emisji CO2 w niedalekiej przysz³oœci Spó³ka 
paliw, spowodowanych miêdzy innymi sytuacj¹ poprzednich, oraz bardzo wysokie ceny wêgla planuje, w ramach wspólnego przedsiêwziêcia 
geopolityczn¹ oraz rosn¹cych cen uprawnieñ do importowanego prze³o¿y³y siê na dynamiczny wzrost z ECO Kogeneracj¹, zakup ciep³a wytworzonego 
emisji CO2. kosztów zakupu i transportu wêgla. W stosunku do z wysokosprawnej kogeneracji gazowej o ³¹cznej 

Cena uprawnieñ do emisji CO2, które ECO Jelenia roku 2021 jest to wzrost o 270%. mocy 8 MWt, która powstaje na terenie elektro-
Góra jest zobowi¹zana kupowaæ od kilku lat, ma Aktualne ceny uprawnieñ do emisji CO2 oraz wêgla ciep³owni ECO Jelenia Góra przy ul. Karola Miarki 31. 
tendencjê wzrostow¹, która znacznie przyspieszy³a kamiennego wp³ywaj¹ na znaczny wzrost kosztów Praca uk³adu kogeneracyjnego zale¿na bêdzie 
w minionym roku. Dla porównania, na wykresie dzia³alnoœci Spó³ki, co znalaz³o swoje odzwiercie- jednak od poziomu cen paliwa gazowego i energii 
poni¿ej, prezentujemy planowan¹ na podstawie dlenie w sk³adanym do URE wniosku o zmianê taryfy elektrycznej. 
obecnych kursów cenê zakupu w roku 2022, która dla ciep³a, w którym ECO Jelenia Góra wnioskuje Dodatkowo Spó³ka podejmuje dzia³ania maj¹ce na 
jest o ponad 250% wy¿sza ni¿ cena, któr¹ Spó³ka o 54% wzrost cen ciep³a, co pomo¿e zbilansowaæ celu wykorzystanie do produkcji ciep³a wód 
p³aci³a w roku 2020. wynik finansowy Spó³ki. geotermalnych, co równie¿ ograniczy, choæ 

Iloœæ uprawnieñ, jak¹ Spó³ka zobowi¹zana jest W dniu dzisiejszym dynamika zmian cen paliw w niewielkim stopniu, zu¿ycie wêgla i koniecznoœæ 
zakupiæ, zale¿ny jest od iloœci wêgla zu¿ytego do i uprawnieñ do emisji CO2 faktycznie nie znajduje zakupu uprawnieñ do emisji CO2. 
produkcji ciep³a w proporcjach 2 jednostki uprawnieñ odzwierciedlenia w cenach ciep³a systemowego. To  Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 
CO2 na 1 tonê zu¿ytego wêgla. ECO Jelenia Góra bardzo korzystna sytuacja z punktu widzenia 17 maja 2022 od 1 czerwca 2022 podwy¿ce ulegn¹ 
dzia³aj¹c w Grupie Kapita³owej ECO mia³a mo¿liwoœæ naszych klientów, bo ECO Jelenia Góra jest dla nich ceny taryf ciep³a.!!!
zakupu uprawnieñ w jak najkorzystniejszej cenie, co w tej sytuacji swego rodzaju buforem. Spó³ka zmianê 
widaæ na poni¿szym wykresie, gdzie œrednia cena cen dla Odbiorców ciep³a rozk³ada w czasie, 
rynkowa netto jest wy¿sza ni¿ p³acona przez Spó³kê. poniewa¿ bierze na siebie pierwsze uderzenie 
Szczególnie widaæ to w roku 2021, gdzie uda³o siê zwi¹zane ze wzrostem kosztów dzia³alnoœci, a klienci 
zakupiæ uprawnienia po bardzo korzystnej cenie, maj¹ czas na dostosowanie siê do tej rzeczywistoœci. 
ponad 50% ni¿szej od œredniej ceny rynkowej. W obecnej sytuacji podwy¿ki cen ciep³a dla 
Obecny poziom cen uprawnieñ, spowoduje wzrost klientów s¹ nieuchronne i w odniesieniu do kosztów 
kosztów ich zakupu przez Spó³kê z dotychczasowych wytworzenia ciep³a s¹ tak naprawdê ich urealnie-
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Za BOBREM,  2022czerwiec

Kontynuujemy bardzo istotny temat co jest maksymalnym i minimalnym Uwagi koñcowe - ciep³a pozyskiwanego od s¹sie-
poruszony w kwartalniku „Za Bobrem” kosztem zmiennym, omawiamy wp³yw Celem ustawodawcy, w przypadku dnich lokali ogrzewanych, oraz 
w marcu 2022r., dotycz¹cy nowych nowych uregulowañ prawnych na rozliczeñ za pomoc¹ podzielników rozliczania w ca³oœci op³at za moc 
zasad rozliczania kosztów zakupu rozliczenie ciep³a, pokazuj¹c koszty kosztów, by³o ograniczenie dys- zamówion¹ u dostawcy ciep³a wg 
ciep³a na cele ogrzewania i pod- ogrzewania wg dotychczasowych proporcji pomiêdzy najwy¿szymi powierzchni lokalu, i okreœlenie 
grzania wody  w zwi¹zku ze zmianami i nowych zasad oraz w uk³adzie i najni¿szymi kosztami ogrzewania maksymalnych i minimalnych kosztów 
w prawie energetycznym. Odsy³aj¹c porównawczym. Zgodnie z zapo- mieszkañ w budynku o tej samej ogrzewania.

Obecnie trwaj¹ prace nad dostoso-do lektury marcowego artyku³u wiedzi¹ przedstawiamy symulacje powierzchni. Jak widaæ z przedsta-
waniem regulaminu rozliczeñ kosztów wszystkich tych, którzy dotychczas nie zmiany rozliczeñ kosztów zakupu wionej symulacji dysproporcje te 
zakupu ciep³a dla ogrzewania mieli okazji zapoznaæ siê z tym wa- ciep³a dla wybranego budynku. zosta³y znacznie zmniejszone. 

Na stronie obok przedstawiono Pozostaje jednak w dalszym ci¹gu i podgrzania wody w JSM do nowych ¿nym zagadnieniem, przypominamy 
koszty ogrzewania i podgrzania zachêta do oszczêdzania, gdy¿ przepisów prawnych. Trwaj¹cy obe-tylko najistotniejsze nowe obowi¹zki:

- wyposa¿enie ciep³omierzy, podziel- wody w mieszkaniach wynikaj¹ce najwy¿sze koszty mog¹ byæ prawie cnie okres rozliczeniowy rozliczany 
ników kosztów ogrzewania oraz z rozliczenia ostatniego okresu 3 krotnie wy¿sze od kosztów bêdzie wed³ug dotychczasowych 
wodomierzy w funkcjê zdalnego rozliczeniowego oraz te same koszty minimalnych. zasad.
odczytu, po wykonaniu rozliczenia wg nowych Pozosta³ymi przes³ankami ustawo- Wa¿ne: Zmiany w ustawie Prawo 
- okreœlenie granicznych wartoœci  dawcy by³o spe³nienie postulatów energetyczne nie zmieniaj¹ ko-zasad. Dla ³atwiejszego porównania 
kosztów zmiennych: ekspertów do spraw ciep³ownictwa przedstawiamy ³¹czne koszty ogrze- sztów zakupu ciep³a dla budynku, 
· maksymalnego kosztu zmiennego wania i podgrzania wody w mieszka- i rozliczeñ kosztów ogrzewania. zmieniaj¹ zasady podzia³u tych 
zakupu ciep³a zale¿nego od jego niach o jednakowej powierzchni. G³ówne postulaty to uwzglêdnienie kosztów na poszczególne lokale. 
zu¿ycia w lokalach w przeliczeniu na Symulacjê przeprowadzono dla w rozliczeniach : Istotniejsze bêdzie ile tych kosztów 
1 m2 powierzchni lokali u¿ytko- - ciep³a od nieopomiarowanych 4 piêtrowego budynku o 6 klatkach bêdzie do podzia³u? Niestety progno-
wanych w budynku wielolokalowym; elementów instalacji c.o., takich jak schodowych i 90 mieszkaniach. zy s¹ bardzo z³e – dostawca ciep³a 
· minimalnego kosztu zmiennego W budynku znajduje siê 10 mieszkañ piony grzewcze, nieopomiarowane z³o¿y³ do Urzêdu Regulacji Energetyki 
zakupu ciep³a zale¿nego od jego o pow. 53,30 m2 , 10 mieszkañ o pow. ³azienki (w budynkach docieplonych wniosek o zatwierdzenie nowej 
zu¿ycia w lokalach w przeliczeniu na 45,00 m2, 20 mieszkañ o pow. 43,60 oraz w sytuacji coraz cieplejszych taryfy dla ciep³a z podwy¿kami cen 
1 m2 powierzchni lokali u¿ytko- m2 , 20 mieszkañ o pow. 38,90 m2, zim udzia³ ten w proporcji do na poziomie wzrostu cen energii 
wanych w budynku wielolokalowym.  20 mieszkañ o pow. 36,80 m2, ca ³ego c iep ³a  dos tarczanego elektrycznej i gazu tj. na poziomie 

W marcowym artykule wyjaœniamy 10 mieszkañ o pow. 25,80 m2.  do lokalu znacznie wzrós³), wzrostu o 50%.
 

Nowe zasady rozliczenia kosztów zakupu ciep³a na cele ogrzewania 
i podgrzania wody po zmianach w prawie energetycznym (c.d.)

W roku 2019 Jeleniogórska Spó³- interesowane osoby uprawnione do sa¿onych w balkony. Elementem szczególnie chcemy podkreœliæ fakt 
dzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej lokali bêd¹ finansowa³y swoje wartym podkreœlenia jest tak¿e wzrost ca³kowitej dobrowolnoœci ze strony 
Górze opracowa³a program dobu- balkony. Spó³dzielnia w ca³ym cyklu wartoœci rynkowej tych mieszkañ. Pañstwa w realizacji niniejszego 

W dobie szalej¹cej inflacji, wszech-dowy balkonów dedykowany dla organi-zacyjnego i technicznego przedsiêwziêcia.
obecnych podwy¿ek, mamy pe³n¹  Jego realizacja zale¿y wy³¹cznie od budynków 5-cio kondygnacyjnych wykonania, bêdzie koordynowa³a 
œwiadomoœæ wysi³ku Pañstwa przy woli mieszkañców danego budynku, w zasobach JSM. O programie i nadzorowa³a to przedsiêwziêcie. 
finansowej realizacji swoich zobo- i spe³nienia kryteriów okreœlonych pisaliœmy w kwartalniku „Za Bobrem” Celem programu jest poprawa 
wi¹zañ. Dlatego te¿, przypominaj¹c w wymienionym na wstêpie pro-w marcu 2020r. W naszej Spó³dzielni komfortu zamieszkiwania zw³aszcza 
jedynie o funkcjonowaniu programu, gramie.program dotyczy budynków przy w lokalach mieszkalnych nie wypo-

ul. Kar³owicza nr 15, 17, 19, 21, 23,  
27, 29, 31, Ptasia nr 10, 11, 12, 13, 14, 
Transportowa 13, 13a, 15, 17, 22, 24, 
Zachodnia 6, Ró¿yckiego 1, 9, 13, 15, 
które wyposa¿one s¹ w logie i tzw. 
portfenetry. 

Przyst¹pienie do programu uzale-
¿nione jest od inicjatywy i woli osób 
uprawnionych do lokali w danym 
budynku. Osoby te poprzez swoich 
przedstawicieli z Rad Nieruchomo-
œci mog¹ zg³aszaæ do Zarz¹du 
Spó³dzielni chêæ udzia³u w niniej-
szym programie poprzez z³o¿enie 
pisemnego wniosku. Proponowany 
system pozwala na rozbudowê 
portfenetrów i logii tak aby ka¿dy lokal 
w budynku móg³ dysponowaæ 
balkonem. 

Dobudowa balkonów w ramach 
niniejszego programu bêdzie obci¹-
¿a ³a  wy ³¹czn ie  mieszkañców 
budynku, w którym zadanie ma byæ 
realizowane co oznacza, ¿e za-

PROGRAM DOBUDOWY BALKONÓW W BUDYNKACH 5 – CIO KONDYGNACYJNYCH 
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21. Mieszkania o powierzchni  53,30 m

25. Mieszkania o powierzchni  36,80 m

26. Mieszkania o powierzchni  25,80 m

22. Mieszkania o powierzchni  45,00 m

23. Mieszkania o powierzchni  43,60 m

24. Mieszkania o powierzchni  38,90 m
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Powiatowe Centrum

Zarz¹dzania Kryzysowego

Miasto Jelenia Góra,

ul. Armii Krajowej 19,
 

tel. 75 75 49 825, 783 295

322, 663 380 965

W dniu 11.05.2022r.

podpisano umowê

 z wykonawc¹ na

przebudowê szatni wraz

 z zapleczem sanitarnym

krytej p³ywalni przy Szkole

Podstawowej nr 11

 
w Jeleniej Górze na kwotê

1 121 250 z³

 
z terminem realizacji do

11.01.2023r.

Zabobrzañski „Zameczek” zmienia siê w oczach
Jednym z istotnych obiektów jeleniogórskiej kultury jest zabobrzañski „Zameczek". Obiekt ten

jest w rzeczywistoœci secesyjn¹ will¹. Zbudowa³ j¹ oko³o 1902 roku niemiecki przemys³owiec

Max Erfurt, w³aœciciel papierni w Strupicach (obecnie ulica Wiejska). W s¹siedztwie budynku jest

pó³torahektarowy park. 
W 1984 roku obiekt zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Przez wiele lat by³ siedzib¹ Zak³adu

Badawczo-Wdro¿eniowego Politechniki Wroc³awskiej. Mieœci³a siê w nim biblioteka naukowa.

Miasto przejê³o Zameczek od Politechniki Wroc³awskiej w 2011 roku.

Z ¯YCIA MIASTA

Informacje z Urzêdu Miasta

Jelenia Góra

Remont obiektu rozpocz¹³ siê w paŸdzierniku 2020 roku. Prace obejmuj¹ budynek g³ówny,

budynek gospodarczy oraz altanê. Wykonawca ma tak¿e zagospodarowaæ teren wokó³ tego

kompleksu.

W budynku g³ównym przewidziano roboty rozbiórkowe i demonta¿owe (œciany dzia³owe,

stropy, schody, kana³y wentylacyjne), roboty budowlane wewn¹trz, roboty instalacyjne

(instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o., ciep³ej wody u¿ytkowej, p.po¿. wentylacja
 

i klimatyzacja), roboty wykoñczeniowe: wewnêtrzne i zewnêtrzne. Ponadto wykonawca

odtwarza parkow¹ altanê i wymienia dach w budynku gospodarczym.

W przetargu najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o konsorcjum firm: LK INWEST Wroc³aw oraz KB

INWEST Sp. z o.o. Wroc³aw. Oferta Konsorcjum opiewa³a na 9 mln 492 tys. 128,66 z³. Bêdzie

 to pierwsze ich zadanie, realizowane w Jeleniej Górze. Prezes zarz¹du LK Inwest Krzysztof £uksza

poinformowa³, ¿e jego firma obecnie realizuje 5 zadañ, z czego trzy w wojewódzkie lubuskim.

Prowadzi te¿ remont zabytkowego obiektu – budynku cechowni w Muzeum Górnictwa Wêglowego

w Zabrzu. Zanim spó³ka przyst¹pi³a do przetargu na zameczek, jej przedstawiciele byli na wizji

lokalnej.

Po remoncie do Zameczku ma przenieœæ siê Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze,

który bêdzie w pe³ni dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkañców,

 dziêki windzie dla osób z niepe³nosprawnoœciami i ograniczeniami ruchowymi.



rymi Miasto Jelenia Góra zawar³o Odnosz¹c siê do planów Miasta na 
Porozumienia Miêdzygminne w zakre- najbli¿sze lata - zgodnie z planowanym 
sie organizacji publicznego transportu zakupem 20 szt. autobusów elektry-
zbiorowego". cznych w ramach programu prioryteto-

W zakresie stacji ³adowania aut wego "Zielony Transport - faza II" 
elektrycznych, aktualnie Miasto dyspo- do 2024r. zakupiona zostanie 
nuje 5 lokalizacjami, które wspierane dodatkowa infrastruktura ³adowania 
s¹ prywatnymi stacjami ³adowania. dla samochodów elektrycznych. 
Poni¿ej znajduje siê mapka 4 Zwiêkszy ona ogóln¹ iloœæ ³adowarek 

Panie Prezydencie!? Co zrobiono dotychczas oraz jakie lokalizacji: elektrycznych dostêpnych dla mie-
Pytanie 1: s¹ plany miasta dotycz¹ce rozwoju W przypadku innych lokalizacji szkañców, które zostan¹ umiejsco-

W planach inwestycyjnych miasta infrastruktury technicznej doty- (których w³aœcicielem nie jest Miasto wione w nastêpuj¹cych lokalizacjach: 
na lata 2022/2023 przewidziany cz¹cej niniejszej kwestii? Jelenia Góra) warto wesprzeæ siê pêtla Podgórzyñska, pêtla Kiepury 
jest kompleksowy remont ulicy W ci¹gu ostatnich 4 lat Miasto mapami Google. i 1-Maja.
Kar³owicza. Czy mo¿e Pan skonkre- Jelenia Góra stara siê w mo¿liwy 
tyzowaæ zamierzenia co do realnego i racjonalny sposób implementowaæ 
zakresu prac przewidzianych rozwi¹zania z zakresu elektro-
w przedmiotowej inwestycji a tak¿e mobilnoœci. Wprowadzenie w ¿ycie 
co do terminu  jej czasowej ustawy o elektromobilnoœci i paliwach
realizacji? alternatywnych z 2018r. zintensyfiko-

Jesteœmy na etapie opracowywania wa³o dzia³ania samorz¹dów w tym 
dokumentacji projektowej. Planujemy temacie, w tym tak¿e Jeleniej Góry 
przetarg w drugiej po³owie wymuszaj¹c ujêcie elementów zwi¹za-
 Projekt bêdzie siê opiera³ o komple- nych z elektromobilnoœci¹ w planach 
ksow¹ przebudowê ulicy Kar³owicza. i strategiach miasta. Plany Miasta 
Bêdziemy remontowaæ kanalizacjê Jelenia Góra zwi¹zane z rozwojem 
deszczow¹, przebudowywaæ na- infrastruktury technicznej dotycz¹cej 
wierzchniê jezdni, oœwietlenie, zatoki ³adowania pojazdów elektrycznych, 
postojowe oraz chodnik. Na skrzy- przejœciem na zero - i niskoemisyjne 
¿owaniu Kar³owicza i Moniuszki œrodki transportu oraz wprowadze-
powstanie skrzy¿owanie typu rondo. niem zrównowa¿onych sposobów 
Jeszcze w tym roku zaczn¹ siê prace poruszania siê po mieœcie reguluj¹ 
przygotowawcze, a przebudowa ruszy nastêpuj¹ce dokumenty: "Strategia 
w przysz³ym roku. Rozwoju Elektromobilnoœci dla Miasta 
Pytanie 2: Jelenia Góra na lata 2020-2036" oraz 

Rynek samochodów elektry- "Plan zrównowa¿onego rozwoju publi-
cznych powoli acz systematycznie cznego transportu zbiorowego dla 
wkracza w nasz¹ rzeczywistoœæ. Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z któ-

„Mieszkañcy pytaj¹ - Prezydent odpowiada”
Drodzy Czytelnicy! Uruchomiliœmy specjaln¹ skrzynkê e-mailow¹: 

pytaniedoprezydenta@jsmjg.pl. Zapraszamy do sk³adania za naszym 

poœrednictwem pytañ do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Redakcja 

gazety „Za Bobrem” wybierze najczêœciej powtarzaj¹ce siê pytania, które 

uka¿¹ siê we wrzeœniowym wydaniu gazety. Poni¿ej pierwsza ods³ona 

nowego cyklu. 

 W kwietniu 2022r.  powsta³ nowy 5 punkt ³adowania pojazdów 
elektrycznych przy ulicy Noskowskiego 11,12. F
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specjalnie dla rowerzystów lub nie 
mo¿na z niej korzystaæ np. z powodu 
robót drogowych, wtedy kieruj¹cy
rowerem powinien poruszaæ siê 
poboczem, a je¿eli nie nadaje siê ono 
do jazdy – jezdni¹ (mo¿liwie blisko 
prawej krawêdzi).

Na bezpieczeñstwo rowerzystów · dzwonek lub inny sygna³ ostrze- Przepisy zabraniaj¹ ruchu rowerów Obowi¹zkowe  wyposa¿en ie  
ma wp³yw wiele czynników, gawczy o nieprzeraŸliwym dŸwiêku. po drogach ekspresowych i auto-roweru:

stradach.pocz¹wszy od pory dnia i warun- · z przodu - co najmniej jedno œwiat³o 
Rowerem po drodzeków pogodowych. Najwa¿niejsze pozycyjne barwy bia³ej lub ¿ó³tej 

Rowerzysta jest obowi¹zany: Wyj¹teks¹ jednak zachowania samych selektywnej (mo¿e byæ œwiat³o 
· korzystaæ z drogi dla rowerów lub Rowerzysta mo¿e korzystaæ z cho-rowerzystów, przede wszystkim migaj¹ce),
pasa ruchu dla rowerów, jeœli s¹ one dnika lub drogi dla pieszych, gdy:respektowanie obowi¹zuj¹cych · z ty³u - co najmniej jedno œwiat³o 
wyznaczone dla kierunku, w którym · opiekuje siê osob¹ w wieku do 10 lat zasad i przepisów ruchu dro- odblaskowe barwy czerwonej  
siê porusza lub zamierza skrêciæ, kieruj¹c¹ rowerem,g o w e g o  o r a z  u m i e j ê t n o œ æ  o kszta³cie innym ni¿ trójk¹t oraz co 
· zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ · szerokoœæ chodnika wzd³u¿ drogi, po przewidywania niebezpiecznych najmniej jedno œwiat³o pozycyjne 
i ustêpowaæ miejsca pieszym, gdy której ruch pojazdów jest dozwolony sytuacji. Równie istotne s¹ barwy czerwonej,
porusza siê po drodze dla rowerów z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ 50 km/h, · co najmniej jeden skutecznie zachowania innych uczestników 
i pieszych. wynosi co najmniej 2 metry i brakuje dzia³aj¹cy hamulec,ruchu wobec rowerzystów.

wydzielonej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów,
· warunki pogodowe zagra¿aj¹ 
bezpieczeñstwu rowerzysty na jezdni 
(œnieg, silny wiatr, ulewa, go³oledŸ czy 
gêsta mg³a).

Kieruj¹cy rowerem, korzystaj¹c 
z chodnika lub drogi dla pieszych, jest 
obowi¹zany jechaæ powoli, zachowaæ 
szczególn¹ ostro¿noœæ i ustêpowaæ 
miejsca pieszym.

Z dzieckiem na rowerze
· Dzieci poni¿ej 10-tego roku ¿ycia 
mog¹ poruszaæ siê na rowerze 
jedynie pod opiek¹ osoby doros³ej.
· Dziecko w wieku do 7 lat mo¿e byæ 
przewo¿one na rowerze, pod warun-
kiem, ¿e jest ono umieszczone na do-
datkowym siode³ku zapewniaj¹cym 
bezpieczn¹ jazdê. Dozwolone jest 
przewo¿enie dziecka w przyczepie 
rowerowej.
· Przewoziæ dziecko na rowerze lub 
w przyczepie rowerowej mo¿e tylko 
osoba, która ukoñczy³a 17 lat.

Rowerzysta, a przejœcie dla 
pieszych

Zbli¿aj¹c siê do przejœcia dla pie-
szych rowerzysta jest obowi¹zany 
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ 
i ust¹piæ pierwszeñstwa pieszemu 
znajduj¹cemu siê na przejœciu.

Podobnie jak inni kieruj¹cy, rowe-
rzysta ma zakaz:
· wyprzedzania pojazdu na przejœciu 
dla pieszych i bezpoœrednio przed 
nim, z wyj¹tkiem przejœcia, na 
którym ruch jest kierowany,
· omijania pojazdu, który jecha³ w tym 
samym kierunku, lecz zatrzyma³ 
siê w celu ust¹pienia pierwszeñstwa 
pieszemu,
· jazdy wzd³u¿ po przejœciu dla 
pieszych.
Dokoñczenie na str. 13

Jeœli nie ma drogi przeznaczonej 

Rowerzysta na drodze. 
Sezon rowerowy w pe³ni, 
pamiêtajmy o kilku wa¿nych zasadach !!!

?



PORADNIK BEZPIECZNEGO SENIORA
Kilka porad jak postêpowaæ, aby nie ulec manipulacji oszusta:

Nie wpuszczaj do domu nieznajomych osób.
Poproœ rodzinê o wyposa¿enie drzwi w wizjer, czyli tak zwanego „judasza” i sztywn¹ blokadê 
drzwi w postaci zapornicy.

Wszystkie wizyty instalatorów i innych przedstawicieli administracji s¹ zawsze zapowiadane 
w postaci og³oszeñ na tablicy lub informacji ustnej. Nie bój siê legitymowania osób przed 
wpuszczeniem do domu.

Nigdy, pod ¿adnym pozorem, nie powierzaj swoich pieniêdzy obcym osobom. Kiedy wydaje 
siê Tobie, ¿e ktoœ próbuje Ciebie oszukaæ natychmiast powiadom Policjê.

Daj sobie czas do namys³u. Rozmowê z kimœ, kto podaje siê za wnuczka czy inn¹ blisk¹ Ci 
osobê nale¿y zakoñczyæ komunikatem typu: „Nie mogê teraz podj¹æ decyzji. Muszê chwilê 
siê zastanowiæ. Zadzwoñ do mnie za pó³ godziny”.

Skorzystaj z pomocy osób bliskich. Po zakoñczeniu rozmowy nale¿y natychmiast 
skontaktowaæ siê z kimœ bliskim, najlepiej z rodzin¹ w celu potwierdzenia, ¿e telefonuj¹ca 
osoba jest t¹, za któr¹ siê podaje.

Unikaj okazywania zamo¿noœci (np. wygl¹dem, zachowaniem, poprzez rozmowy z innymi). 
Osoby w otoczeniu nie musz¹ wiedzieæ ile pieniêdzy mamy w domu czy na koncie w banku, 
ile ich zabieramy ze sob¹ na zakupy, gdzie te pieni¹dze trzymamy, a tak¿e co jeszcze 
cennego mamy w domu i nosimy ze sob¹.

Rzeczy najcenniejsze oraz dokumenty noœ przy sobie, nie w torebce czy saszetce. 
Przy próbie jej wyrwania ³atwiej bêdzie nam j¹ oddaæ sprawcy, unikaj¹c w ten sposób 
fizycznego starcia. Jeœli cenne przedmioty schowamy g³êboko, w wewnêtrznych czêœciach 
ubrania, trudniej bêdzie ukraœæ je kieszonkowcom.

Korzystaj¹c z telefonu na ulicy obserwuj otoczenie i ustawiaj siê tak, aby nikt nie móg³ zajœæ 
z ty³u. Chowaj¹c telefon, rób to w miarê dyskretnie.

ZABEZPIECZ SWOJE 

MIESZKANIE !!!

WYMAGAJ OKAZANIA 

DOKUMENTÓW!!!

NIE UFAJ 

NIEZNAJOMYM!!!

NIE PODEJMUJ DECYZJI 

POCHOPNIE !!!

SKORZYSTAJ 

Z POMOCY OSÓB 

BLISKICH !!!

STRZE¯ SWOJEJ 

PRYWATNOŒCI

CENNE PRZEDMIOTY 

CHOWAJ W 

WEWNÊTRZNYCH 

CZÊŒCIACH UBRANIA

B¥D� OSTRO¯NY 

– Z£ODZIEJ CIÊ 

Unikaj zawierania na ulicy szybkich znajomoœci i nie pozwalaj tak poznanym osobom
na odprowadzanie do domu. Równie ostro¿nie korzystaj z ich ofert podwiezienia 
do domu samochodem.

W trakcie podró¿y unikaj spania (poza przedzia³ami sypialnymi), zw³aszcza gdy w pobli¿u 
nie ma osób zaufanych. Jeœli jesteœ w grupie przynajmniej jedna osoba musi czuwaæ.

Korzystaj¹c z bankomatu wprowadzaj kod PIN i odbieraj gotówkê dyskretnie, tak by nie 
mog³y tego dostrzec osoby obce stoj¹ce w pobli¿u. Podobnie postêpuj przy p³aceniu 
kart¹ w kasach. Kodu PIN nie trzymaj wraz z kart¹ (na karteczkach) w portfelu.

P³ac¹c za zakupy unikaj okazywania ca³ej zawartoœci portfela. Wykorzystaj wczeœniej 
odliczon¹ gotówk¹. P³ac¹c kart¹ p³atnicz¹ pamiêtaj o dyskretnym wprowadzaniu kodu PIN 
tak, aby inni nie mogli go zauwa¿yæ. Dyskretnie chowaj portmonetkê, portfel czy kartê 
p³atnicz¹, robi¹c to ostentacyjnie wskazujesz kieszonkowcom miejsce ich przechowywania.

Powiadom Policjê. Je¿eli bêdziesz mia³ wra¿enie, ¿e ktoœ próbuje Ciebie oszukaæ 
natychmiast powiadom o tym Policjê. Zadzwoñ na bezp³atny numer alarmowy 112. 
Przeka¿ dy¿urnemu informacje o swoich podejrzeniach.

NIEZNAJOMYM 

NIE UJAWNIAJ MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA!

B¥D� CZUJNY!

POWIADOM 

POLICJÊ

telefon alarmowy 112

B¥D� UWA¯NY

I OSTRO¯NY!

ZACHOWAJ

DYSKRECJÊ!

Dokoñczenie ze str. 12 · korzystania podczas jazdy z telefonu mu na wprost po jezdni, pasie ruchu nie nak³adaj¹ obowi¹zku korzystania 
Rowerzysta obowi¹zany jest wymagaj¹cego trzymania s³uchawki dla rowerów, drodze dla rowerów lub z kasków ochronnych i elementów 

lub mikrofonu w rêku. innej czêœci drogi, któr¹ zamierza odblaskowych. Nale¿y jednak wzi¹æ przestrzegaæ nastêpuj¹cych 
opuœciæ, pod uwagê, ¿e kask chroni g³owê – zakazów:

Bezpieczeñstwo rowerzystów · przeje¿d¿aj¹c przez drogê dla czêœæ cia³a najbardziej nara¿on¹ na · jazdy po jezdni obok innego ucze-
stnika ruchu, (dopuszcza siê z a l e ¿ y  r ó w n i e ¿  o d  i n n y c h  rowerów poza jezdni¹, kieruj¹cy jest urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, 

obowi¹zany ust¹piæ pierwszeñstwa szelki odblaskowe, opaski, u³atwiaj¹ wyj¹tkowo jazdê po jezdni kieruj¹- uczestników ruchu. 
rowerowi, dostrze¿enie rowerzysty przez cego rowerem obok innego roweru Przede wszystkim kierowców samo-
· kieruj¹cemu pojazdem zabrania siê kierowcê, zw³aszcza w trudnych lub motoroweru, je¿eli nie utrudnia to chodów, którzy powinni respektowaæ 
wyprzedzania pojazdu na przejeŸdzie warunkach atmosferycznych. poruszania siê innym uczestni- pierwszeñstwo przejazdu rowerzy-
dla rowerzystów i bezpoœrednio przed kom ruchu albo w inny sposób nie stów w miejscach wskazanych 
nim, z wyj¹tkiem przejazdu, na którym Materia³y zosta³y przygotowane zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu przepisami, i tak:
ruch jest kierowany. dziêki uprzejmoœci podinspektor drogowego), · zbli¿aj¹c siê do przejazdu dla 

Ponadto podczas wyprzedzania Edyty Bagrowskiej z Komisariatu · czepiania siê pojazdów, rowerzystów kieruj¹cy jest obowi¹za-
roweru, kieruj¹cy jest obowi¹zany G³ównego Policji w Jeleniej Górze.· jazdy bez trzymania co najmniej ny zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ 
zachowaæ odstêp nie mniejszy jednej rêki na kierownicy oraz nóg na i ust¹piæ pierwszeñstwa rowerowi 
ni¿ 1 m.peda³ach, znajduj¹cemu siê na przejeŸdzie,

· kierowania rowerem w stanie · je¿eli skrêca w drogê poprzeczn¹, 
równie¿ jest obowi¹zany zachowaæ Rowerzysto zadbaj o w³asne nietrzeŸwoœci, w stanie po u¿yciu 

alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego szczególn¹ ostro¿noœæ i ust¹piæ bezpieczeñstwo!
podobnie do alkoholu, pierwszeñstwa rowerzyœcie jad¹ce- Przepisy dotycz¹ce ruchu rowerów ?



Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (mobilny PSZOK) funkcjonuje od 2015 
roku. Akcja obejmuje co roku minimum 25 zbiórek 
odpadów problemowych w ró¿nych lokalizacjach 
Jeleniej Góry. W 2021 roku projekt zosta³ objêty 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej 
Góry. W minionym roku mobilny PSZOK zrealizowa³ 
27 wyjazdów i zebra³ blisko 10 ton odpadów, a tak¿e 
wzi¹³ udzia³ w 6 festynach, podczas których 
odwiedzi³o nasze stanowisko oko³o 1500 dzieci. 
Najm³odsi bardzo aktywnie sprawdzali swoj¹ wiedzê 
za pomoc¹ magnetycznej tablicy edukacyjnej, 
a tak¿e przygotowanych krzy¿ówek, rebusów oraz 
quizów. Serdecznie zapraszamy do œledzenia 
harmonogramu mobilnego PSZOK, który jest stale 
aktualizowany na naszej stronie internetowej 
www.mpgk.jgora.pl/mobilny-pszok oraz do 
czynnego udzia³u w organizowanych zbiórkach 
odpadów problemowych.

Jakie odpady mo¿na oddaæ do mobilnego 
PSZOK?
- zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne 
(AGD, RTV, sprzêt informatyczny itp.),
- drukarki, skanery,
- baterie i akumulatory,
- lodówki, zamra¿arki,
- œwietlówki,
- zu¿yte tonery,
- noœniki informacji, np. p³yty, kasety,
- przeterminowane leki,
- oleje silnikowe. 

Nie przyjmujemy nieoznakowanych substancji 
w nieszczelnych lub nieprzeznaczonych do tego 
pojemnikach (np. butelkach jednorazowych po 
wodzie mineralnej, szklanych s³oikach)!

Pozosta³e odpady, m.in. odpady wielkogabary-
towe, odpady z remontów i demonta¿u, resztki farb, 
szk³o p³askie , styropian czy zu¿yte opony mo¿esz 
dostarczyæ do stacjonarnego PSZOK przy 
ul. Wolnoœci.(szczegó³y oraz umówienie wizyty pod 
numerem 756420115.)

Pamiêtaj: Zabierz ze sob¹ „pasek czynszowy” 
lub jego zdjêcie w telefonie potwierdzaj¹ce 
wnoszenie op³aty za gospodarowanie odpadami. 

PROBLEMY ZWI¥ZANE Z NIEPRAWID£OW¥ 
SEGREGACJ¥ ODPADÓW!!!

Aktualne przepisy zobowi¹zuj¹ do segregowania 
odpadów wytworzonych w naszych domach, jednak 
nie zawsze mamy pewnoœæ jaki odpad powinien 
trafiæ do danego pojemnika. W efekcie mo¿e to 
prowadziæ do nieprawid³owej segregacji odpadów i 
znacznego zanieczyszczenia surowców wtórnych 
trafiaj¹cych do recyklingu. Poni¿ej kilka przydatnych 
wskazówek, które pomog¹ w prawid³owej segregacji 
odpadów.

Do pojemnika wrzucamy WY£¥CZNIE puste 
szklane butelki i s³oiki oraz szklane opakowania po 
kosmetykach bez plastikowych elementów. Odpady 
do pojemników wrzucamy luzem – BEZ WORKÓW.
Ceramiczne i szklane naczynia typu kubki, talerze, 
szklanki, kieliszki wrzucamy do CZARNEGO 
POJEMNIKA. Dokoñczenie na str. 15

Zielony pojemnik – SZK£O OPAKOWANIOWE

CYKL: SEGREGACJA 
ODPADÓW  

materia³ opracowany  przez Dzia³ Segregacji 
Odpadów Miejskiego Przedsiêbiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. 
w Jeleniej Górze

Za BOBREM,  2022czerwiec14



Wakacje z JSM to zawsze twórczy program 
pe³en ró¿norodnych aktywnoœci oraz znako-
mita mieszanka beztroskiej zabawy ze 
szczypt¹ edukacji, profesjonalnie prowa-
dzone zajêcia, specjalnie przygotowane 
szaleñstwa w plenerze, wspólne prze¿ycia 
i anga¿owanie dzieci w ciekawe wydarzenia. 
Jak co roku w okresie wakacyjnym na 
naszych najm³odszych bêd¹ czekaæ nie tylko 
ciekawe atrakcje. Ju¿ od lipca zapraszamy na 
boisko przy ulicy Noskowskiego, gdzie 
odbywaæ siê bêdzie akcja dla dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat: Wakacje z pi³k¹ i pomponem. 
Fani pi³ki no¿nej bêd¹ trenowaæ pod okiem 
instruktorów z klubu pi³karskiego „Lotnik”, 
a najm³odsi mi³oœnicy tañca bêd¹ szkoliæ 
swoje umiejêtnoœci razem z trenerkami ze 
Szko³y Tañca „Kurzak i Zamorski”. Akcja jak 
zawsze zostanie zakoñczona turniejem 
pi³karskim i pokazami tanecznymi. W tym 
roku szykujemy du¿o niespodzianek.

Zapraszamy na ró¿nego rodzaju warsztaty 
plastyczne, magiczne i artystyczne. Pod 
dostatkiem bêdzie równie¿ wra¿eñ kultu-
ralnych, bêdziemy goœciæ „Teatr Czerwona 
walizka czyli uwielbianego przez dzieci 
klauna Rufi Rafiego. Nie zabraknie tak¿e kina 
plenerowego z ciekawymi propozycjami 
filmów animowanych i familijnych. Zapo-
wiada siê jak zawsze ekscytuj¹ca zabawa 
z JSM. Szczegó³owe informacje zostan¹ 
opublikowane na naszej stronie internetowej: 
www.jsmjg.pl, na facebooku, a na klatkach 
s c h o d o w y c h  p o j a w i ¹  s i ê  p l a k a t y  
informacyjne. Do zobaczenia !!!

Specjalnie dla czytelników - cz³onków naszej Spó³dzielni - firma LOVE KROVE 
ufundowa³a 3 vouchery. Zostan¹ one rozlosowane wœród osób, które 
zadzwoni¹ do nas pod numer tel. 664153591 w dniu 30 czerwca w godzinach 
12.00-14.00 i podadz¹ has³o: „Love Krove - gazeta „Za Bobrem” Osoba 
dzwoni¹ca nie mo¿e byæ pracownikiem JSM oraz wchodziæ w sk³ad Rady 
Nadzorczej. Uczestnikami losowania mog¹ byæ tylko cz³onkowie JSM.

LOVE KROVE to rodzinna firma Pañstwa Anety i Wojciecha Bulcewicz, która zajmuje siê 
rzemieœlnicz¹ produkcj¹ lodów naturalnych oraz ciast, tortów i innych s³odkoœci.

W ci¹gu 4 lat dzia³alnoœci  otworzy³a 9 lodziarni, na terenie województwa dolnoœl¹skiego, 
w tym 2 ca³oroczne kawiarnie w rynku Jeleniej Góry oraz Karpaczu, a tak¿e dostarcza lody do wielu 
restauracji i hoteli. W³aœciciele zapowiadaj¹ , ¿e wkrótce nast¹pi otwarcie nowoczesnej fabryki, 
która pozwoli na dalszy rozwój firmy.

Love Krove zosta³o Firm¹ Roku 2020.  Jest to nagroda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, 
przyznana za rozpoznawalnoœæ marki i promocjê Jeleniej Góry dziêki wyrobom docenianym 
przez rzeszê jeleniogórzan i turystów odwiedzaj¹cych nasze Miasto.

Na rozwi¹zanie labiryntu czekamy do 29 lipca 2022r. pod adresem mailowym: konkurs@jsmjg.pl , 
w tytule maila proszê wpisaæ:  „MPGK dla dzieci”, a w zg³oszeniu imiê i nazwisko dziecka, 

numer  telefonu do kontaktu. Wœród uczestników zostan rozlosowane specjalnie przygotowane 
przez MPGK nagrody niespodzianki. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwyciêzców na stronie internetowej 

i na facebooku organizatora, b¹dŸ w kolejnym wydaniu Gazety.

WAKACJE 
Z JELENIOGÓRSK¥ SPÓ£DZIELNI¥ MIESZKANIOW¥

CYKL: SEGREGACJA ODPADÓW  
Dokoñczenie ze str. 14

Szyby okienne oraz lustra przywozimy do PSZOK.
Szyby samochodowe powinny zostaæ przekazane 

do STACJI DEMONTA¯U POJAZDÓW.
wrzucamy luzem – BEZ WORKÓW. Czarny pojemnik – ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika wrzucamy plastikowe butelki, Zabrudzony ¿ywnoœci¹ i zat³uszczony papier, Do pojemnika wrzucamy odpady, których nie 
opakowania i ma³ogabagarytowe plastikowe rêczniki papierowe i chusteczki higieniczne mo¿emy przekazaæ do recyklingu lub PSZOK, np. re-
przedmioty z symbolem recyklingu, opakowania  wrzucamy do CZARNEGO POJEMNIKA. sztki termicznie przetworzonej ¿ywnoœci (pieczywo, 
(kartony) po mleku i sokach oraz metalowe puszki Zabrudzony karton po remoncie, p³yty kartonowo- miêso, gotowane warzywa), zniszczon¹ odzie¿, 
i drobny metal. gipsowe, tapety z demonta¿u i worki po cemencie zu¿yte obuwie, zu¿yte œrodki higieniczne, naczynia 

Zabrudzone ¿ywnoœci¹ i t³uste opakowania przywozimy do PSZOK. ceramiczne, ¿wirek i odchody zwierzêce itp. 
plastikowe oraz styropianowe wrzucamy do 
CZARNEGO POJEMNIKA. W celu uzyskania bardziej szczegó³owych 

Styropian opakowaniowy np. po sprzêtach Do pojemnika wrzucamy surowe resztki warzyw informacji prosimy o kontakt:
elektronicznych oraz styropian poremontowy i owoców, skorupki jaj, trawê, liœcie, kwiaty ora Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki 
przywozimy do PSZOK.  drobne ga³êzie (lub rozdrobnione za pomoc¹ Komunalnej Sp. z  o.o.

Opakowania po farbach, zabrudzon¹ foliê po rêbaka) itp. Odpady do pojemników wrzucamy luzem Punkt Selektywnego Zbierania 
malowaniu przywozimy do PSZOK. – BEZ WORKÓW. Odpadów Komunalnych

Ugotowane resztki potraw, odpady miêsne i rybne, ul. Wolnoœci 161/163, 58-500 Jelenia Góra
Do pojemnika wrzucamy suchy i niezat³uczony wêdliny i nabia³, surowe lub ugotowane jaja oraz tel. 75 64 20 115

papier oraz kartony bez folii. Odpady do pojemników pieczywo wrzucamy do CZARNEGO POJEMNIKA. strona internetowa: www.mpgk.jgora.pl 

¯ó³ty pojemnik – PLASTIK I DROBNY METAL

Niebieski pojemnik – PAPIER I TEKTURA

Br¹zowy pojemnik – ODPADY ULEGAJ¥CE 
BIODEGRADACJI




