Za BOBREM
Nr 1(54)

Marzec 2022r.

Fot. Krzysztof Kozik

GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Epidemia nie przeszkodzi³a
w skutecznym zarz¹dzaniu
Spó³dzielni¹. Dzia³alnoœæ
JSM w 2021 roku.
Rozmowa z Miros³awem Garbowskim – Prezesem
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Zakoñczy³ siê rok 2021. Jak mo¿na go
podsumowaæ?
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ spotykam siê z Pañstwem
ponownie na ³amach naszego kwartalnika „Za
Bobrem”.
Rok 2021 by³ rokiem trudnym, równie¿ dla naszej
Spó³dzielni. Podobnie jak Pañstwo, odczuwaliœmy
skutki panuj¹cej pandemii, zarówno w sferze organizacyjnej jak i w wymiarze finansowo-ekonomicznym.
Ze wzglêdu na odnotowywane wzrosty zachorowañ,
a co za tym idzie wprowadzane obostrzenia,
zmuszeni byliœmy do okresowych ograniczeñ w bezpoœredniej obs³udze mieszkañców. Zarówno dla nas
jak i dla wielu z Pañstwa by³o to spore utrudnienie.
Jednak¿e nadrzêdnym w takiej sytuacji jest
bezpieczeñstwo Pañstwa i naszych pracowników. Ta
w³aœnie sytuacja zwi¹zana z pandemi¹ pokaza³a
jednoznacznie, ¿e oprócz tradycyjnej formy
komunikacji trzeba byæ gotowym na mobiln¹ obs³ugê
mieszkañców. Miêdzy innymi takie okolicznoœci
wymuszaj¹ szybsze wdra¿anie nowych rozwi¹zañ.

Z myœl¹ o Pañstwa wygodzie, ale równie¿ w zwi¹zku
z koronawirusowymi doœwiadczeniami, rozszerzyliœmy dostêp do funkcjonuj¹cego internetowego
serwisu eBOK. Od wrzeœnia ubieg³ego roku mo¿na
korzystaæ z tej platformy tak¿e z poziomu aplikacji
mobilnej mBOK dedykowanej na smartfony i tablety,
która u³atwia Pañstwu komunikacjê z nami. Dziêki
temu, bez koniecznoœci osobistej wizyty w Spó³dzielni, mog¹ Pañstwo m.in. uzyskaæ dostêp do informacji
o stanie swoich rozliczeñ z tytu³u u¿ytkowania lokalu,
wys³aæ do nas wiadomoœci drog¹ mailow¹ bezpoœrednio z aplikacji, odbieraæ wiadomoœci i wa¿ne
komunikaty wysy³ane do Mieszkañców. Bêdziemy
stale rozwijaæ tê aplikacjê i zwiêkszaæ jej mo¿liwoœci
poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalnoœci.
Serdecznie zachêcam do korzystania z nowych
mozliwoœci. W kwestii uzyskania dostêpu do konta

eBOK i aplikacji moblinej mBOK odsy³am Pañstwa
m.in. na nasz¹ stronê internetow¹ www.jsmjg.pl zak³adka eBOK. Informacjê uzyskacie Pañstwo
równie¿ w Biurze Obs³ugi Mieszkañców, a tak¿e
w tym numerze kwartalnika.
Po raz pierwszy w 60 – letniej historii Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej zabrak³o
najwa¿niejszego wydarzenia jakim jest Walne
Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni. Dlaczego?
Wprowadzone w zwi¹zku z pandemi¹ przepisy,
dotycz¹ce miedzy innymi przesuniêcia terminu
zwo³ania walnego zgromadzenia na czas „popandemiczny”, uwarunkowania covidowe, a przede
wszystkim poczucie odpowiedzialnoœci za nas
wszystkich, zdecydowa³y o nieorganizowaniu w roku
2021 tego, jak¿e wa¿nego, bezpoœredniego spotkania z Pañstwem. Dokoñczenie na str. 5

P³yn hamulcowy w Twoim aucie starzeje siê razem z nim.
Dowiedz siê jak wa¿na jest jego rola i wymieñ jeœli trzeba.
Zadbaj o opony i dobr¹ przyczepnoœæ na drodze!
Ciesz siê wiosenn¹ pogod¹ i b¹dŸ bezpieczny z nami!
Umów siê na wiosenny przegl¹d samochodu

Autocentrum JELCAR
Jelenia Góra, Spó³dzielcza 38

756 406 010
Serdecznie zapraszamy!

INTEGRACJA MIESZKAÑCÓW
czyli rozmowa o dzia³alnoœci spo³ecznej
i oœwiatowo-kulturalnej organizowanej w JSM
Rozmowa z El¿biet¹ Wojtyn¹, sekretarzem Rady Nadzorczej JSM, radn¹ Miasta
Jeleniej Góry, cz³onkiem Komisji Kultury i Oœwiaty Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w kadencji 2018-2023, a przede wszystkim mieszkank¹ i cz³onkiem Jeleniogórskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Z ramienia Rady Nadzorczej JSM
sprawuje Pani pieczê nad dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i oœwiatowokulturaln¹ naszej Spó³dzielni. Czy
w Pani ocenie to wa¿ny element
¿ycia mieszkañców?
Prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoœci stanowi bardzo istotny element
naszego spó³dzielczego ¿ycia, element czêsto niedoceniany, a bardzo
potrzebny. Tego rodzaju dzia³ania
maj¹ wielki wp³yw na budowanie relacji
miêdzyludzkich. Uczestniczenie cz³onków spó³dzielni i ich rodzin w ró¿nego
rodzaju imprezach kulturalnych, warsztatach dla dzieci i doros³ych, festynach, spotkaniach sportowych, stwarza mo¿liwoœæ wspólnego spêdzania
wolnego czasu, promuje aktywny tryb
¿ycia, tworzy s¹siedzkie wiêzi.
Natomiast oferta kierowana bezpoœrednio do seniorów, w tym liczne
akcje spo³eczne, konsoliduj¹ tê
spo³ecznoœæ, przeciwdzia³aj¹ izolacji
osób starszych, ich marginalizacji
i wykluczeniu spo³ecznemu. Jestem
orêdownikiem i czynnym promotorem
takich dzia³añ.
W 2021 roku w³aœnie seniorom
Spó³dzielnia dedykowa³a m.in.
akcjê „Zadbajmy o nasze bezpieczeñstwo z JSM”. Jak ocenia Pani
te dzia³ania?
Ubieg³y rok by³ trudnym czasem
w zwi¹zku z trwaj¹c¹ epidemi¹
koronawirusa. Szczególnego znaczenia nabra³y dzia³ania uwra¿liwiaj¹ce
mieszkañców na sytuacjê s¹siadów,
osób starszych i samotnych.
W maju 2021 roku dziêki zaanga¿owaniu przedsiêbiorców i sponsorów
mo¿liwe by³o przeprowadzenie akcji
„Zadbajmy o nasze bezpieczeñstwo
z JSM”. W ramach akcji zakupiono
pulsoksymetry, które zosta³y wydane
seniorom zamieszkuj¹cym w zasobach naszej Spó³dzielni. W ramach tej
akcji wydano równie¿ do ka¿dego
lokalu mieszkalnego pakiety maseczek jednorazowych.
Jako mieszkanka naszego osiedla

wiem, ¿e te dzia³ania spotka³y siê
z bardzo dobrym odbiorem spo³ecznym.
Obserwuje Pani dzia³alnoœæ
naszego Klubu Seniora. Jakie
znaczenie ma istnienie takiego
miejsca dla œrodowiska osób 60 +?
Seniorzy chc¹ siê spotykaæ, byæ
razem, chc¹ w atrakcyjny sposób
zagospodarowaæ swój wolny czas,
realizowaæ pasje. Klub to miejsce integracji i rozrywki dla lokalnej spo³ecznoœci. Oferta Klubu jest bardzo
szeroka i obejmuje m.in naukê gry
w bryd¿a i inne gry logiczne i stolikowe,
m.in. szachy, warcaby, rummicub,
scrabble, memory. Organizowane s¹
zajêcia plastyczne, warsztaty w trakcie
których seniorzy wykonuj¹ ró¿nego
rodzaju dekoracje, bi¿uteriê, tworz¹
dekoracje roœlinne – las w s³oiku,
tworz¹ myde³ka i œwiece zapachowe,
ozdoby z masy solnej, dekoracje na
œcianê - makrama, maluj¹ torby
bawe³niane, wykonuj¹ ozdoby jesienne i inne prace technik¹ decoupage,
quiling, origami.
W ostatnim roku, czêœæ zajêæ Klubu
Seniora finansowana by³a ze œrodków
gromadzonych przez Spó³dzielniê na
Funduszu Spo³ecznym i Oœwiatowo
Kulturalnym, a czêœæ ze œrodków
pozyskanych z Jeleniogórskiego
Bud¿etu Obywatelskiego w ramach
projektu ”Integracja Seniorów”. Ze
wspomnianego projektu skierowanego
do wszystkich seniorów z Jeleniej Góry
uda³o siê zrealizowaæ wiêkszoœæ zajêæ,
takich jak: rehabilitacja na basenie,
zajêcia taneczne, rozgrywki w bryd¿a,
bule oraz ró¿ne gry skandynawskie.
W ramach JBO seniorzy mogli
wys³uchaæ tak¿e prelekcji fotograficznych, spotkaæ siê na pieszych
wycieczkach w ramach spacerów
nordic walking oraz wzi¹æ udzia³
w wycieczkach autokarowych. Mia³am
przyjemnoœæ uczestniczyæ w takiej
jednodniowej wycieczce do K³odzka.
Rozmawiaj¹c z uczestnikami tych
zajêæ przekona³am siê, ¿e starsi
mieszkañcy naszego miasta bardzo
chêtnie korzystaj¹ z takich atrakcji,
ciesz¹ siê z istniej¹cych mo¿liwoœci
i maj¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci takie
projekty bêd¹ kontynuowane.
Nie tylko seniorzy s¹ w centrum
zainteresowania Spó³dzielni. Czy
mo¿e Pani wspomnieæ o innych
projektach organizowanych przez
Spó³dzielniê?
To prawda. Spó³dzielnia podejmuje
szereg dzia³añ integracyjnych, z których korzysta coraz szersze grono
naszych najm³odszych, ale i doros³ych
mieszkañców.

Czêsto jestem cz³onkiem wielu sk³adów jurorskich w organizowanych
przez Spó³dzielniê konkursach. Oceniam prace zg³oszone przez naszych
mieszkañców. W poprzednim roku
przeprowadzono wiele cyklicznych
konkursów. Wœród nich wymieniæ
mo¿na te zorganizowane dla dzieci:
„Kolorowa pisanka”, „Magiczna
bombka”, „Wspomnienie z wakacji”
i „Kartka bo¿onarodzeniowa”. Doroœli
mieli mo¿liwoœæ zg³oszenia prac
w konkursie „Mój piêkny balkon”,
„Magiczna bombka” i „Œwi¹teczny
balkon”. Bêd¹ one mia³y z pewnoœci¹
swoje miejsce równie¿ w kalendarzu
dzia³añ na 2022 rok.
Ze wzglêdu na epidemiê, czêœæ
konkursów odby³o siê z wykorzystaniem Internetu oraz na ³amach gazety
„Za Bobrem” m.in. wielkanocne
i wakacyjne zagadki i rebusy dla
maluchów. Oprócz tego za poœrednictwem portalu spo³ecznoœciowego
Facebook przeprowadzono konkurs
dla dzieci „Najciekawsze marzenie”.
Udzia³ w konkursach organizowanych przez JSM to aktywizacja
mieszkañców. Mog¹ oni zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci, zdolnoœci
i kreatywnie zagospodarowaæ swój
wolny czas.
Lato to okres intensywny w dzia³alnoœci spo³ecznej i oœwiatowokulturalnej. Jak Pani ocenia te
projekty?
W ramach wakacyjnej integracji
mieszkañców Spó³dzielnia ju¿ po raz
szósty zorganizowa³a akcjê „ Wakacje
z JSM” w ramach której odby³y siê
cykle ”Wakacje z pi³k¹ i pomponem”,
organizowane wspólnie z Ogniskiem
TKKF Zabobrze przy JSM. Treningi
pi³karskie i zajêcia taneczno-cheerleaderskie cieszy³y siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ wœród naszych najm³odszych mieszkañców.
Widzia³am dzieci wyruszaj¹ce
z placu przy ul. Wi³komirskiego na
treningi rowerowe w trakcie organizowanych przez JSM w lipcu i sierpniu
zajêæ kolarskich. Myœlê, ¿e zajêcia
propaguj¹ce aktywnoœæ fizyczn¹
wp³yn¹ przede wszystkim na polepszenie kondycji fizycznej naszych
najm³odszych mieszkañców - kondycji
znacznie os³abionej przez siedzenie
w domu podczas pandemii.
Nie zapominajmy te¿ o niezwykle
atrakcyjnych warsztatach artystycznych ”Dotyk radoœci” odbywaj¹cych
siê na placu rekreacyjnym przy
ul. Wi³komirskiego, w których wspólnie uczestniczyli rodzice i dzieci.
W ramach tegorocznych „Wakacji
z JSM” kilkakrotnie zorganizowano
spotkania z klaunem Rufi Rafi
– w lipcu spektakl interaktywny „Rufi
Rafi Show”, w sierpniu „Historie
z Czerwonej walizki - bajki improwizowane” wspó³tworzone przez
dzieci i rodziców uczestnicz¹cych
w wydarzeniu. By³ te¿ „Cyrk na
kó³kach”, wspólne tañce, zdjêcia,

mnóstwo œmiechu i œwietnej zabawy.
Nowoœci¹ w kalendarzu imprez
organizowanych przez JSM w 2021
roku by³y warsztaty botaniczno –
zielarskie prowadzone przez pasjonatów ekologii i natury. Podczas
pierwszych zajêæ , dzieci mia³y okazje
poznaæ krainê zió³ i zrobiæ w³asnorêcznie zio³o-magnesy. W trakcie
drugich dzieciaki pozna³y tajemne
receptury tworzenia ekologicznych,
zio³owych myde³ek.
Warto tu przy okazji podkreœliæ, ¿e
pierwsze z tych zajêæ odby³y siê na
placu zabaw przy ul Malczewskiego
18. Intencj¹ organizatorów, ale tak¿e
odpowiedzi¹ na g³osy czêœci mieszkañców naszych zasobów by³o
zorganizowanie dzia³añ w centrum
miasta, poza zabobrzañskimi osiedlami. Ogromne zainteresowanie
dzieciaków, które nie bacz¹c na
deszczow¹ pogodê licznie przyby³y
i aktywnie uczestniczy³y w zabawie,
potwierdza, ¿e by³ to strza³ w dziesi¹tkê. Z rozmów z Zarz¹dem
Spó³dzielni wiem, ¿e wyjœcie z ofert¹
integracyjn¹ w inne rejony miasta
Jeleniej Góry, zarz¹dzanych przez
Spó³dzielniê, bêdzie kontynuowane.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ
o imprezach sportowych.
To prawda. Osobiœcie mocno zaanga¿owa³am siê w zorganizowane
przez TKKF Zabobrze przy JSM
rozgrywki tzw. petanki, czyli gry
w bule w ramach kolejnej edycji
turnieju „Niesportowiec te¿ sportowiec”. Zawody odbywaj¹ siê na
zabobrzañskim bulodromie przy
ul. Ró¿yckiego. Boisko to zosta³o
wybudowane ze œrodków z Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego.
Ognisko TKKF zorganizowa³o równie¿ w czerwcu ubieg³ego roku
szóst¹ ju¿ edycjê Biegu Zabobrzañska
Mila. Warto wspomnieæ, ¿e niezwykle
prê¿na dzia³alnoœæ Ogniska TKKF
Zabobrze to ogromna zas³uga Pani
El¿biety Knappe- Prezes Ogniska
TKKF Zabobrze.
Z ramienia Rady Nadzorczej
aktywnie uczestniczy³a Pani
w prawie wszystkich imprezach
organizowanych przez JSM. Czy
widzi Pani wzrost zainteresowania
mieszkañców zasobów JSM tymi
spotkaniami?
By³am obecna podczas wielu
zorganizowanych przez Spó³dzielniê
projektów. Wrêcza³am nagrody
w trakcie uroczystej imprezy jakim
by³o „Zakoñczenie wakacji z JSM”.
Uœmiech i radoœæ dzieci by³y ogromne.
To rzecz bezcenna. Pamiêtajmy, ¿e
nie wszyscy najm³odsi mieszkañcy
mieli mo¿liwoœæ wyjazdu na wakacje.
A zatem szeroka oferta zajêæ przedstawiona przez Spó³dzielniê pozwoli³a
zagospodarowaæ ich wolny czas.
Poza tym pamiêtajmy, ¿e anga¿uj¹c
dzieci do udzia³u w tych przedsiêwziêciach kszta³tujemy w nich pewne
nawyki. Dokoñczenie na str. 3
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Dokoñczenie ze str. 2
Uczymy, ¿e mo¿na wspólnie z innymi
aktywnie spêdzaæ wolny czas, rozwijaæ
pasje, kreatywnoœæ i zainteresowania.
Te zajêcia to pewna podpowiedŸ jak
spêdziæ wolny czas. Kto wie, mo¿e
zainspirowany udzia³em w jednym
z naszych projektów, m³ody cz³owiek
odkryje w sobie zapa³ do uprawiania
sportu, dzia³añ artystycznych czy innej
formy aktywnoœci. I to jest niezwykle
istotny aspekt dzia³alnoœci spo³ecznej,
oœwiatowo-kulturalnej i integracyjnej
prowadzonej przez Spó³dzielniê.
Nie zapominajmy tak¿e o prospo³ecznej i charytatywnej inicjatywie Jeleniogórskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, czyli czterech
„serduszkach, przeznaczonych na
zbiórkê nakrêtek.
To prawda. Nies³abn¹cym zainteresowaniem cieszy siê ta inicjatywa
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, która przy ulicy Noskowskiego
7-8, Kar³owicza 23-27, Wi³komirskiego
7 oraz Transportowej ulokowa³a cztery
metalowe pojemniki w kszta³cie serca,
przeznaczone na zbiórkê plastikowych
nakrêtek. Widzê jak szybko pojemniki
s¹ zape³niane. Zebrane nakrêtki trafiaj¹ do rodziców chorych dzieci, którzy
z ich sprzeda¿y uzyskuj¹ œrodki na
leczenie i rehabilitacjê swoich pociech.
Jest to szczytna inicjatywa, zachêcaj¹ca do pochylenia siê nad potrze-

bami innych mieszkañców i dzia³ania
na ich rzecz.
Jako cz³onek Rady Nadzorczej
JSM i mieszkanka osiedla aktywnie
uczestniczy³a Pani w zachêcaniu
mieszkañców do g³osowania na projekty zg³oszone do Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego 2022.
Dziêki zaanga¿owaniu mieszkañców
wygra³y trzy projekty zg³oszone
i wspierane przez Spó³dzielniê. Mieszkañcy musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e
bud¿et obywatelski, to wydzielona
czêœæ œrodków finansowych bud¿etu
Miasta Jelenia Góra. O wydatkowaniu
tych œrodków, w sposób wi¹¿¹cy,
decyduj¹ sami mieszkañcy miasta
w³aœnie wskutek g³osowania. Dlatego
trzeba byæ aktywnym i mam nadziejê,
¿e w kolejnych latach mieszkañcy
bêd¹ bardziej zainteresowani i zaanga¿owani. Spó³dzielnia z ca³¹ pewnoœci¹
bêdzie aktywnie dzia³aæ na rzecz
pozyskania œrodków z JBO na projekty,
które maj¹ s³u¿yæ mieszkañcom.
Nale¿y zauwa¿yæ ¿e w ostatnich
dziesiêciu latach dzia³alnoœæ spo³eczna i oœwiatowo-kulturalna w Spó³dzielni prze¿ywa zauwa¿alny rozwój.
Zbiega siê to z objêciem funkcji przez
obecnego Prezesa Miros³awa Garbowskiego, dla którego ten obszar
funkcjonowania Spó³dzielni ma ogromne znaczenie. Korzystaj¹c z okazji
w imieniu Rady Nadzorczej, z okazji

tego jubileuszu sk³adam Prezesowi
Garbowskiemu serdeczne gratulacje.
¯yczymy samych trafnych decyzji,
odwagi w podejmowaniu nowych
wyzwañ i œmia³ych projektów
s³u¿¹cych mieszkañcom.
Ide¹ jaka niezmiennie przyœwieca
Zarz¹dowi i Radzie Nadzorczej
w organizowaniu przedsiêwziêæ
prospo³ecznych, w tym kulturalnooœwiatowych i integracyjnych, jest
przede wszystkim aktywizacja naszej
spo³ecznoœci, tworzenie wiêzi s¹siedzkich, kreowanie mo¿liwoœci wspólnego spêdzania wolnego czasu,
promowanie aktywnego trybu ¿ycia,
troska o osoby starsze i niepe³nosprawne. Podejmowane dzia³ania
uwzglêdniaj¹ ró¿norodnoœæ zainteresowañ i potrzeb mieszkañców oraz
dostosowuj¹ organizowane projekty do
oczekiwañ i mo¿liwoœci osób z ró¿nych
przedzia³ów wiekowych.
Projekty spo³eczne i oferta kulturalno-oœwiatowa ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem wœród
mieszkañców. Dlatego te¿, wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom cz³onków
Spó³dzielni, organizatorzy pragn¹
rozszerzaæ wachlarz przedsiêwziêæ
i tworzyæ nowe tego typu projekty
s³u¿¹ce mieszkañcom. Planowane jest
równie¿ wyjœcie poza obszar du¿ych
terenów rekreacyjnych przy ul. Noskowskiego i Wi³komirskiego, organizacja

Fot. Krzysztof Kozik

OG£OSZENIE O ZAMIARZE ZBYCIA/WYNAJMU
NIERUCHOMOŒCI

Budynek us³ugowo-handlowy „Blaszak”
przy ul. K. Komedy Trzciñskiego 12

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa jako
wspó³w³aœciciel (udzia³ wiêkszoœciowy: 56,1%)
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem wolnostoj¹cym us³ugowo-hadlowym i prawa u¿ytkowania
wieczystego dzia³ki gruntu (do 2086.12.04),
informuje, ¿e zamierza zbyæ nieruchomoœci lokalowe
znajduj¹ce siê w przedmiotowej nieruchomoœci,
po³o¿onej w Jeleniej Górze w centrum osiedla
Zabobrze II, przy ul. K.Komedy Trzciñskiego12.
Ogólne parametry budynku: wzniesiony w 1987
roku, dwukondygnacyjny, czêœciowo podpiwniczony,
ze stropem p³askim, ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa
2
2
2 826,02 m , powierzchnia zabudowy 1 817,00 m ,
3
kubatura 18 533,00 m .

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dzia³ce
gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów:
· numer dzia³ki: 48
· AM – 18
· obrêb: 0060
· powierzchnia 6 795 m2
Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry
dzielnicy Zabobrze, obszar planistyczny I,II,III i ogrody
dzia³kowe (Uchwa³a nr XXII/257/2004 z dnia
06.07.2004r.) przeznaczony jest pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne oraz handlowo-us³ugowe (oznaczony symbolem 1U,35KD,1/2,1M). Miasto
Jelenia Góra Uchwa³¹ nr 402.XLIII.2021
z 17.11.2021r. przyst¹pi³o z wniosku JSM do
sporz¹dzenia zmiany planu miejscowego. Wnioskowana zmiana ma rozszerzyæ zakres mo¿liwych do
realizacji funkcji oraz gabarytów budynku.
Obiekt o du¿ym potencjale, po³o¿ony w atrakcyjnej
lokalizacji – centrum osiedla mieszkaniowego.
Przedmiotem zbycia bêd¹
§ nieruchomoœæ lokalowa o ³¹cznej powierzchni
2.087,56 m2 (I piêtro budynku)
2
§ nieruchomoœæ lokalowa o powierzchni 67 m
(parter/piwnica)

mniejszych wydarzeñ i warsztatów na
terenach rekreacyjnych osiedla Œródmieœcie czy Zabobrze I oraz zacieœnienie wspó³pracy z Miastem Jelenia Góra
i jego jednostkami dla uatrakcyjnienia
oferty.
Intencj¹ Zarz¹du jest, aby prowadzenie dzia³añ na rzecz rozwoju
i aktywizacji lokalnej spo³ecznoœci spó³dzielczej, prowadzenie dzia³alnoœci
spo³ecznej i kulturalno - oœwiatowej na
rzecz cz³onków Spó³dzielni i ich rodzin,
a tak¿e prowadzenie dzia³añ na rzecz
starszych, niepe³nosprawnych mieszkañców zasobów Spó³dzielni oraz
osób zagro¿onych wykluczeniem by³o
sta³ym, istotnym elementem dzia³alnoœci Spó³dzielni. Ze wzglêdu na wci¹¿
panuj¹c¹ epidemiê koronawirusa niektóre dzia³ania nale¿y modyfikowaæ
i prowadziæ w ograniczonej formie
uwzglêdniaj¹c wymogi i ograniczenia
prawne.
Jestem przekonana, ze rok 2021,
mimo trwaj¹cej pandemii by³ czasem
du¿ej integracji mieszkañców Spó³dzielni i sprzyja³ tworzeniu lokalnych
wiêzi. I mam nadziejê, ¿e w roku 2022
otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ, a tak¿e
zaanga¿owanie ca³ego zespo³u pracowników, którym dziêkujê za dotychczasow¹ ogromn¹ pracê, pozwoli na
zrealizowanie jeszcze wielu wspania³ych projektów dla ma³ych i du¿ych
mieszkañców naszej Spó³dzielni.

§ nieruchomoœæ lokalowa o powierzchni 14,10 m2
(parter)
Pomieszczenia po³o¿one na pierwszym piêtrze
budynku mog¹ byæ przeznaczone zarówno na
dzia³alnoœæ handlow¹ jak i us³ugow¹, na wynajem,
a po przystosowaniu – np. na dzia³alnoœæ typu hostel,
kwatery pracownicze. Po wprowadzeniu postulowanej zmiany w planie miejscowym, mo¿liwa bêdzie
realizacja równie¿ funkcji mieszkalnej.
W chwili obecnej pomieszczenia wykorzystywane
s¹ na potrzeby Osiedlowego Domu Kultury w tym
galeriê, teatr, sale tañca, sale szkoleniowe, dzia³ania
m.in. plastyczno-artystyczne oraz dzia³alnoœæ
kawiarni (wyposa¿ona w zaplecze gastronomiczne
z wind¹ towarow¹).
Zbycie nieruchomoœci nast¹pi w trybie przetargu
ofertowego.
Istnieje mo¿liwoœæ najmu lokali u¿ytkowych. Zarz¹d
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej przyjmuje
równie¿ inne propozycje i projekty zwi¹zane
z przedmiotow¹ nieruchomoœci¹.

Kontakt i zg³aszanie zainteresowania
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
e-mail: sekretariat@jsmjg.pl tel.:75 76 74 836 do 37

Beata Grabowiec
e-mail: grabowiec.beata@jsmjg.pl

Za BOBREM, marzec 2022
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Pomoc dla
obywateli Ukrainy

Powiatowe Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego
Miasto Jelenia
,
Góra
ul. Armii Krajowej 19,
tel. 75 75 49 825, 783 295
322, 663 380 965

Lokalizacja punktu zbiórki
dla uchodŸców
z Ukrainy:
Urz¹d Miasta przy
ul. Okrzei 10.
Punkt czynny
od poniedzia³ku
do pi¹tku od godziny
10:00 do 18:00
w soboty
od 10:00 do 15:00.

Czym ogrzewasz dom?
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta przypomina wszystkim mieszkañcom
miasta Jeleniej Góry o obowi¹zku z³o¿enia deklaracji o Ÿród³ach ogrzewania
budynków w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjnoœci Budynków (CEEB), któr¹
dla wszystkich budynków istniej¹cych przed dniem 01.07.2021 r., nale¿y sk³adaæ
w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Dla nowo powsta³ych budynków, w których Ÿród³o ciep³a zosta³o uruchomione po
1 lipca 2021 r., termin z³o¿enia deklaracji wynosi 14 dni od dnia jego
uruchomienia. Deklaracja dotyczy ka¿dego w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku
mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje siê Ÿród³o ciep³a.
Wiêcej informacji na stronie internetowej: www.jeleniagora.pl
Obowi¹zek ten nie dotyczy mieszkañców zasobów zarz¹dzanych przez JSM
w imieniu których dzia³a Spó³dzielnia.

Pomoc dla Ukrainy - numer subkonta Urzêdu Miasta Jelenia Góra
Z zebranych œrodków zakupimy rzeczy pierwszej pomocy oraz artyku³y medyczne
i higieniczne. Za przekazane œrodki serdecznie dziêkujemy.
Bank Millenium z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”
rachunek w walucie PLN: 60 1160 2202 0000 0005 1919 1836,
rachunek w walucie EUR: PL23 1160 2202 0000 0005 1963 9090,
rachunek w walucie USD: PL33 1160 2202 0000 0005 1963 9201
Edukacja dla obywateli Ukrainy
Miasto Jelenia Góra uruchamia dla dzieci w wieku szkolnym pochodz¹cym z Ukrainy (o statusie
uchodŸcy) miejsca w nastêpuj¹cych placówkach edukacyjnych:
1. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 15,
2. Szko³a Podstawowa nr 3, Szko³a Podstawowa nr 7, Szko³a Podstawowa nr 13.
3. Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Œniadeckiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych.
c

Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na oficjalnej stronie miasta: www.jeleniagora.pl

Weso³ego Alleluja!
¯yczê, aby nadchodz¹ce Œwiêta Wielkanocne
nape³ni³y Wasze serca radoœci¹ i nadziej¹,
a chwile spêdzone w gronie najbli¿szych
dodawa³y otuchy i pozwala³y przezwyciê¿yæ
wszystkie trudnoœci.

Jerzy £u¿niak
Prezydent Jeleniej Góry

Epidemia nie przeszkodzi³a ...
Dokoñczenie ze str. 1
Osobiœcie jestem równie¿ pe³en obaw, czy w roku
bie¿¹cym zaistnieje mo¿liwoœæ organizacji tradycyjnego walnego zgromadzenia cz³onków. Niemniej
jednak ju¿ dziœ mogê zadeklarowaæ, ¿e jeœli nawet nie
bêdzie mo¿liwoœci bezpoœredniego spotkania, to doœwiadczeniem innych spó³dzielni, walne zgromadzenie podejmie najwa¿niejsze uchwa³y i decyzje w innej
– przewidzianej prawem - formie organizacyjnej.
Jakie istotne przedsiêwziêcia uda³o siê
Spó³dzielni zrealizowaæ w ubieg³ym roku?
Mimo wspomnianych okolicznoœci z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e rok 2021 by³ czasem,
w którym wszyscy pracownicy Spó³dzielni, z ogromnym zaanga¿owaniem, realizowali zadania
wynikaj¹ce z przyjêtego programu organizacyjno –
gospodarczego. Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje w okreœlonych realiach
gospodarczych. Musimy wiêc mieæ œwiadomoœæ
niezaprzeczalnego wp³ywu ci¹g³ego, drastycznego
wzrostu cen mediów, materia³ów, us³ug i robót
budowlanych na poziom wydatków zwi¹zanych
z eksploatacj¹ i utrzymaniem zasobów. Oczywistym
jest te¿, ¿e przek³ada siê to wprost na wysokoœæ
stawki eksploatacyjnej i poziomu odpisu na fundusz
remontowy.
Mimo to, zrealizowanych zosta³o kilka znacz¹cych
przedsiêwziêæ oczekiwanych przez mieszkañców,
maj¹cych niew¹tpliwy wp³yw na ich funkcjonowanie,
ale i na wizerunek naszej Spó³dzielni.
Zrealizowany wspólnie z Miastem Jelenia Góra
parking przy ulicy Noskowskiego jest przyk³adem nie
tylko bardzo dobrej wspó³pracy Spó³dzielni z w³adzami Miasta, ale równie¿ inwestycj¹, która w tej
czêœci Zabobrza w znacz¹cy sposób wp³ynê³a na
komfort zamieszkania czêœci cz³onków Spó³dzielni.
Zrealizowano równie¿ dwie, ciekawe inwestycje
techniczne, maj¹ce prze³o¿enie na ekonomiczne
aspekty ¿ycia i zamieszkania mieszkañców tych
nieruchomoœci. Budowa hydrowêz³a na ulicy Elsnera
4-6 pozwoli³a Spó³dzielni na likwidacje d³ugiego,
a zarazem awaryjnego odcinka sieci wodoci¹gowej
i jednoczeœnie likwidacjê kosztów wynikaj¹cych
z ubytków wody.
Równie wa¿nym pod wieloma wzglêdami
zadaniem by³a zrealizowana wspólnie z ECO Jelenia
Góra Sp.z o.o., indywidualizacja opomiarowania
parametrów cieplnych w budynkach przy ulicy
Ga³czyñskiego. Budowa indywidualnych wêz³ów
ciep³owniczych, przypisanych konkretnym budynkom, likwidacja kilkudziesiêcioletnich instalacji
przy³¹czeniowych, w sposób zasadniczy i znacz¹cy
bêdzie mia³a swoje prze³o¿enie w kosztach
ponoszonych przez mieszkañców osiedla za zu¿ycie
ciep³a na cele CO i ciep³ej wody u¿ytkowej. Istotnym
tutaj elementem jest równie¿ fakt, ¿e w³aœnie te
oszczêdnoœci w du¿ej czêœci pozwoli³y na pokrycie
kosztów przedmiotowego zadania.
Realizacja tej inwestycji, jej efekt ekonomiczny ma
byæ drogowskazem do podjêcia podobnej inicjatywy
nie tylko przez Spó³dzielniê, ale równie¿ przez Spó³kê
ECO Jelenia Góra i samych mieszkañców osiedla
Zabobrze III, gdzie realizacja modernizacji i zindywidualizowania opomiarowania poszczególnych
budynków, wydaje siê mieæ bezdyskusyjne
przes³anki.
Kontynuowaliœmy rozpoczêty kilka lat wczeœniej
program wymiany dŸwigów, z realizacj¹ pierwszego
przystanku w poziomie przyziemia. W 2021 roku
wymieniliœmy kolejne cztery dŸwigi w tej technologii.
Nowoczesne i komfortowe dŸwigi, pozwalaj¹ znacz¹cej liczbie cz³onków naszej Spó³dzielni korzystaæ
z pe³nego komfortu zamieszkania. Mam œwiadomoœæ, ¿e jest to kwestia niezwykle istotna nie tylko
dla osób niepe³nosprawnych, ale równie¿ dla
seniorów, którzy licznie zamieszkuj¹ nasze zasoby.

Wagê takiego rozwi¹zania – znosz¹cego bariery
dostêpnoœci i u³atwiaj¹cego dostêp do windy
z wózkiem dzieciêcym - doceniaj¹ równie¿ m³odzi
rodzice. Dziœ rozwi¹zanie techniczne w którym winda
zje¿d¿a do poziomu przyziemia, znacznie u³atwia
¿ycie równie¿ im.
Z nieukrywan¹ przyjemnoœci¹ przypomnê, ¿e
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, jako
jednej z pierwszych w naszym regionie, uda³o siê
z sukcesem zaaplikowaæ do programu „Dostêpnoœæ
Plus” i w konsekwencji pozyskaæ kwotê 120 tys. z³ na
realizacjê przedmiotowego zadania. W tym miejscu
podziêkujê raz jeszcze pracownikom Spó³dzielni
zaanga¿owanym w ten proces, za poniesiony wk³ad
pracy i skuteczne dzia³anie.
W roku 2021 uruchomiliœmy dla naszych cz³onków
mo¿liwoœæ korzystania z odp³atnych us³ug technicznych realizowanych przez Dzia³ Obs³ugi Technicznej. W miarê naszych kadrowo – organizacyjnych mo¿liwoœci, chcemy pomóc w kwestiach
technicznych wszystkim tym, którzy z ró¿nych
wzglêdów tej pomocy potrzebuj¹ i maj¹ problem
z dotarciem do firm œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie
technicznym.
Bardzo istotne zadanie, z którym musieliœmy siê
zmierzyæ w 2021 roku, to obowi¹zkowa wymiana
liczników wody i podzielników ciep³a. Wymiana ok.
13900 sztuk wodomierzy i ok. 21500 sztuk
podzielników ciep³a w tym specyficznym okresie, ze
wzglêdów technicznych, organizacyjnych, a przede
wszystkim pandemicznych ograniczeñ i zagro¿eñ nie
by³a ³atwym przedsiêwziêciem. Dlatego wszystkim
osobom ze strony Spó³dzielni zaanga¿owanym w to
przedsiêwziêcie, jak równie¿ Pañstwu sk³adam
osobiste podziêkowania i s³owa uznania za wspóln¹
i mimo obiektywnych trudnoœci sprawn¹ realizacjê
tego programu.
Poza wspomnianymi, realizowaliœmy równie¿
dzia³ania, które z jednej strony maj¹ daæ Pañstwu
poczucie bezpieczeñstwa w miejscu zamieszkania,
z drugiej - maj¹ podnosiæ estetykê naszych osiedli.
St¹d te¿ akcja mycia i dezynfekcji wiat œmietnikowych, projekty zwi¹zane z zagospodarowaniem
zieleni, ma³¹ architektur¹, czy wreszcie – tak przez
Pañstwa doceniane - œwi¹teczne dekorowanie
osiedli.
Czêsto Pan podkreœla³ jak bardzo istotnym
elementem naszego spó³dzielczego ¿ycia jest
dzia³alnoœæ spo³eczna i integracyjna. Jak te
kwestie wygl¹da³y w roku ubieg³ym?
Na drugim biegunie naszej dzia³alnoœci, stoi
mozolnie przez ostatnich 10 lat budowana sfera
dzia³añ spo³eczno - wychowawczych. Bardzo zale¿y
mi na powszechnym uto¿samianiu siê Pañstwa
z nasz¹ Spó³dzielni¹. Spó³dzielnia to nie Prezes, nie
pracownicy. Spó³dzielnia to my wszyscy razem, to
wspólnota ludzi.
Integracji i aktywizacji ¿ycia mieszkañców, ze
szczególnym uwzglêdnieniem dzieci, s³u¿y³ ca³y
cykl imprez i konkursów organizowanych przez Spó³dzielniê na przestrzeni ca³ego roku kalendarzowego.
Mimo obiektywnych trudnoœci zwi¹zanych z epidemi¹ oferta kierowana do Pañstwa by³a naprawdê
bogata. Cieszy nas coraz wiêksze uczestnictwo
mieszkañców w organizowanych przez nas
projektach. To potwierdza, ¿e i Pañstwo czujecie
potrzebê integracji, wspólnej zabawy, aktywnego
spêdzania wolnego czasu. Cieszy nas, ¿e do takich
aktywnoœci zachêcacie swoje pociechy.
Wiem z rozmów z mieszkañcami, ¿e mi³o przyjêliœcie Pañstwo zorganizowany wspólnie z TKKF
Jarmark Bo¿onarodzeniowy. Mo¿liwe to by³o równie¿
dziêki œrodkom pozyskanym w ramach JBO 2021.
W paŸdziernikowym g³osowaniu w ramach
Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego 2022
odnieœliœmy wspólny sukces. Dziêki g³osom mieszkañców do realizacji w roku 2022 wesz³y trzy

zg³oszone i przygotowane przez JSM projekty.
Wybrane przez Pañstwa projekty dotycz¹ce terenów
w obrêbie Zabobrza III jak i ulicy Ró¿yckiego, pozwol¹ w przysz³oœci nie tylko na wizualn¹ zmianê estetyki
naszego osiedla, ale wp³yn¹ przede wszystkim na
komfort zamieszkania i wiêksze mo¿liwoœci
aktywnego wypoczynku.
Natomiast œrodki pozyskane na rzecz seniorów
w ramach projektu zg³oszonego przez TKKF Zabobrze przy JSM, pozwol¹ najstarszym cz³onkom
naszej Spó³dzielni na korzystanie z jeszcze bogatszej
oferty artystyczno – edukacyjnej realizowanej miêdzy
innymi w naszym Klubie Seniora, szeregu dzia³añ
zwi¹zanych z aktywnoœci¹ ruchow¹ i innych
atrakcyjnych zajêæ i wydarzeñ.
Przekonany jestem, ¿e zorganizowana w 100
procentach, dziêki hojnoœci sponsorów akcja przekazania najstarszym cz³onkom naszej Spó³dzielni
prawie 1350 sztuk pulsoksymetrów zosta³a
dostrze¿ona i pozytywnie odebrana przez Pañstwa.
Spotkanie, którym szczególnie chcia³bym siê
pochwaliæ to uroczystoœæ z okazji 100-lecia
uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spó³dzielniach, która odby³a siê 15 wrzeœnia 2021 w Zdrojowym Teatrze Animacji. Uroczystoœæ ta zosta³a
dostrze¿ona na forum krajowym i by³a bardzo mi³ym
akcentem w naszej dzia³alnoœci.
Wspominam tu krótko o tym wa¿nym aspekcie
dzia³añ Spó³dzielni. Szerzej opowiada o tym,
w tym wydaniu gazety, cz³onek naszej Rady
Nadzorczej Pani El¿bieta Wojtyna.
Co chcia³by Pan jeszcze przekazaæ naszym
Czytelnikom?
Nasze osi¹gniêcia nie by³yby mo¿liwe bez Pañstwa
zrozumienia i wspó³pracy z nami. Dlatego chcia³bym
w tym miejscu przeprosiæ za wszystkie utrudnienia,
które z przyczyn oczywistych doœwiadczyliœcie
Pañstwo w czasie tego pandemicznego roku naszej
dzia³alnoœci. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim
Pañstwu za wspó³pracê. Dziêkujê szczególnie
wszystkim cz³onkom Rad Nieruchomoœci za czas
poœwiêcony na rzecz naszej Spó³dzielni.
Sukcesy te wiêksze i mniejsze nie by³yby mo¿liwe
bez zrozumienia i akceptacji naszych dzia³añ przez
Radê Nadzorcz¹ JSM z jej przewodnicz¹cym Panem
Zbigniewem S³owikiem.
Chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania równie¿ w³adzom Miasta Jeleniej Góry za wspó³pracê. Cenne jest
to, ¿e w naszych wspólnych dzia³aniach jesteœmy
otwarci na pokonywanie przeszkód, znajdujemy
konstruktywne rozwi¹zania. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
po³¹czone si³y i dobre efekty naszej wspó³pracy s³u¿¹
mieszkañcom.
Niestety nie spe³ni³o siê wyra¿one przeze mnie
¿yczenie i nadzieja, ¿e czas pandemii i zwi¹zanych
z tym problemów szybko przeminie. Musimy odnaleŸæ siê w tych trudnych czasach. Ze swej strony,
ka¿dego dnia, podejmujemy aktywne dzia³ania, aby
negatywne skutki pandemii, zmian zachodz¹cych
w ¿yciu gospodarczym jak najmniej wp³ywa³y na
dzia³alnoœæ Spó³dzielni, na realizacjê przyjêtych
planów i zamierzeñ, w tym w zakresie eksploatacji
i technicznego utrzymania zasobów. Dziêki tym dzia³aniom sytuacja finansowa Spó³dzielni jest stabilna.
Nie wystêpuj¹ zagro¿enia w poszczególnych
segmentach jej dzia³alnoœci. Temu zagadnieniu
poœwiêcimy uwagê w kolejnym numerze naszego
kwartalnika – po zamkniêciu bilansu za 2021 rok
i zakoñczeniu badania sprawozdania finansowego
przez bieg³ego rewidenta.
Koñcz¹c moje spotkanie z Pañstwem, chcê
jeszcze raz ¿yczyæ wszystkim Mieszkañcom Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej wytrzyma³oœci
i sukcesów w ka¿dym aspekcie naszego wspólnego
funkcjonowania w zasobach naszej Spó³dzielni.
Za BOBREM, marzec 2022
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CZY CIEP£O MUSI KOSZTOWAÆ WIÊCEJ?
materia³ przygotowany przez ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

okres

W 2021 roku œrednia temperatura zewnêtrzna
w okresie grzewczym by³a o 2,2°C ni¿sza od
temperatury w latach 2019 i 2020.

Likwidacja wêz³ów grupowych i zast¹pienie ich
wêz³ami indywidualnymi, posadowionymi w ka¿dym
budynku Spó³dzielni pozwoli na obni¿enie zu¿ycia
ciep³a z tytu³u eliminacji strat ciep³a na przesyle
sieciami wewnêtrznymi (c.o., cwu i cyrkulacji)
pomiêdzy budynkami zasilanymi z jednego wêz³a
grupowego. Taki sposób dostarczania ciep³a
umo¿liwia te¿ dostosowanie parametrów pracy
instalacji do indywidulanych potrzeb cieplnych ka¿dej
nieruchomoœci.

Efektem tych dzia³añ, skutkuj¹cych na przysz³oœæ,
jest mo¿liwoœæ weryfikacji zamówionej mocy cieplnej
na te cele, a tym samym optymalizacji kosztów sta³ych
zakupu ciep³a w budynkach, gdzie zastosowano
obni¿enie temperatury

Realizacja programu likwidacji wêz³ów grupowych
wymaga jednak poniesienia znacz¹cych nak³adów
inwestycyjnych zarówno po stronie Spó³dzielni jako
Odbiorcy ciep³a jak i ECO Jelenia Góra jako jego
sprzedawcy.
Œrednia cena zakupu ciep³a przez
Spó³dzielniê w latach od 2011 do 2019
roku utrzymywa³a siê na zbli¿onym
poziomie, natomiast w ostatnich dwóch
latach 2020-2021 wzrasta³a o 6% na rok
z tytu³u wzrostu kosztów prowadzonej
dzia³alnoœci ciep³owniczej ECO Jelenia
Góra.

W minionych latach Spó³dzielnia przeprowadzi³a
kompleksow¹ termomodernizacjê swoich zasobów
w zakresie centralnego ogrzewania, zapewniaj¹c tym
samym zarówno optymalizacjê zu¿ycia ciep³a jak
i dostosowanie mocy do obni¿onych potrzeb
cieplnych budynków mieszkalnych.
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styczeñ 2021 styczeñ 2022

iloœæ ciep³a
23 797,54
[GJ]
lkoszty zakupu
1 467 860,08
netto [z³]
podatek VAT
337 607,82
[z³]
lkoszty zakupu
1 805 467,90
brutto [z³]
œrednia cena ciep³a
75,87
brutto [z³/GJ]

Panuj¹ce warunki atmosferyczne mia³y bezpoœredni wp³yw na zwiêkszone zu¿ycia ciep³a dla
zapewnienia komfortu cieplnego mieszkañców
Spó³dzielni o 13,35%. Przy jednoczesnym wzroœcie
cen i stawek op³at za ciep³o w 2021 roku, koszty jego
zakupu na potrzeby centralnego ogrzewania wzros³y
sumarycznie o 18,25% w stosunku do roku 2020.
W ramach wspólnych dzia³añ Spó³dzielni i ECO
Jelenia Góra, polegaj¹cych na obni¿eniu temperatury
ciep³ej wody u¿ytkowej z 55°C do poziomu 50-52°C
w 48 budynkach Spó³dzielni, zu¿ycie ciep³a na
podgrzania wody spad³o o 5,23%.

Dalsza optymalizacja zu¿ycia ciep³a, zarówno
w zakresie centralnego ogrzewania jak i ciep³ej wody,
mog³aby mieæ miejsce w przypadku budynków
zasilanych obecnie z wêz³ów cieplnych obs³uguj¹cych
wiêcej ni¿ jeden obiekt, tzw. wêz³ów grupowych.
W 2021 roku 37% rocznego wolumenu ciep³a,
zakupionego przez Spó³dzielniê, zosta³a dostarczona
z wêz³ów grupowych.

Dla zobrazowania tej sytuacji porównamy koszty
zakupu ciep³a w styczniu 2021 i 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku w rozliczeniach
z Odbiorcami ciep³a ECO Jelenia Góra stosuje ceny
i stawki op³at wynikaj¹ce z nowej taryfy dla ciep³a,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki na okres jednego roku, które wzros³y
zaledwie o 3,1 % w stosunku do obowi¹zuj¹cych
w grudniu 2021 roku.
Przy tak nieznacznej podwy¿ce i wy¿szych
temperaturach zewnêtrznych w miesi¹cach styczeñ –
luty 2022 roku, koszty zakupu ciep³a przez
Spó³dzielnie w tym dwóch miesi¹cach nie wzros³y, tym
bardziej, przy zastosowaniu Tarczy antyinflacyjnej,
która obni¿y³a podatek VAT na sprzeda¿ energii
cieplnej w styczniu 2022 roku z dotychczasowych
23 % do 8 %, a od 1 lutego do 31 lipca br. do 5 %.

21 849,90
1 480 414,04
118 433,12
1 598 847,16
73,17

Powsta³a ró¿nica w kosztach zakupu ciep³a pozwoli
na czêœciowe pokrycie wzrostu cen ciep³a jaki nast¹pi
po zatwierdzeniu przez Prezesa URE zmiany taryfy
ECO Jelenia Góra, o któr¹ Spó³ka wyst¹pi niezw³ocznie po og³oszeniu przez tzw. „ceny referencyjnej”.
W tym miejscu konieczne jest wyjaœnienie ogólnych
zasad, wed³ug których ECO Jelenia Góra kalkuluje
ceny i stawki op³at, i przedstawia je do zatwierdzenia
Prezesowi URE, a po ich zatwierdzeniu wprowadza
do stosowania w rozliczeniach z Odbiorcami.
Zasady kalkulacji cen i stawek op³at
na ciep³o – ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
ECO Jelenia Góra wytwarza ciep³o
systemowe w Elektrociep³owni Miasto,
przy wykorzystaniu dwóch typów Ÿróde³
ciep³a na paliwo sta³e, którym jest mia³
wêgla kamiennego, a mianowicie:
1. Kot³ów wodnych - wytwarzaj¹cym
wy³¹cznie ciep³o systemowe w iloœci 25 %
ca³ego wolumenu,
2. Kot³ów parowych - wytwarzaj¹cym 75 % ciep³a
systemowego w skojarzeniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej.
Ze wzglêdu na ten podzia³, dla ciep³a wyprodukowanego w kot³ach wodnych ceny i stawki op³at
w kolejnych taryfach dla ciep³a kalkulowane s¹
w oparciu o tzw. metodê kosztow¹, czyli koszty
ponoszone przy produkcji zaledwie 25 % wolumenu
ciep³a (§ ie1 Rozporz¹dzenia Ministra Energii
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia
w ciep³o). W przypadku pozosta³ych 75% ciep³a ,ceny
ustalane s¹ w oparciu o og³aszane corocznie przez
Prezesa URE œrednie ceny sprzeda¿y ciep³a „ceny
referencyjne” (§ 13 Rozporz¹dzenia Ministra Energii jw.)
Z uwagi na rozbie¿noœæ dat w kalkulacji
cen i stawek op³at dla obu rodzajów Ÿróde³
wytwarzaj¹cych ciep³o w Elektrociep³owni
Miasto, co roku, w okresie obowi¹zywania
kolejnej taryfy dla ciep³a, wprowadzanej
ostatnio na prze³omie roku, w okresie maja
– czerwca nastêpuje jej zmiana, bêd¹ca
skutkiem ogùoszenia ceny referencyjnej,
istotnej dla ¾ iloúci ciepùa wyprodukowanego przez Spóùkæ.
W tym roku, ze wzglêdu na rosn¹ce
ceny noœników energii oraz uprawnieñ
do emisji CO2, planowana podwy¿ka cen i stawek
op³at w II kwartale 2022 roku, bêdzie raczej
dwucyfrowa, a jej znaczn¹ czêœæ w okresie do koñca
lipca 2022 roku zniweluje obni¿ony o 18% podatek
VAT.
Aktualizacja informacji na 17.03.2022r.: Z uwagi na
obecn¹ sytuacjê geopolityczn¹ i gospodarcz¹,
i zwi¹zane z ni¹ znaczne wzrosty cen noœników
energii, w tym mia³u wêgla kamiennego, bêd¹cego
jedynym paliwem, z którego Spó³ka wytwarza ciep³
i energiê elektryczn¹, jak i wy¿sze koszty uprawnieñ
do emisji CO2, od przyjêtych do kalkulacji obecnie
obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a, ECO Jelenia Góra
z³o¿y³a do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
wniosek o dodatkow¹ zmianê cen.

10

Specjalna infolinia dla uchodŸców z Ukrainy i ich rodzin na terenie RP
Komenda G³ówna Policji uruchomi³a telefony dy¿urne oraz kontakty drog¹ mailow¹ dla osób, które chc¹ przekazaæ Policji
informacje o przypadkach handlu ludŸmi, przestêpstwach na tle seksualnym oraz zaginiêciach uchodŸców i ich rodzin,
przebywaj¹cych na terenie RP w zwi¹zku z prowadzonymi dzia³aniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Materia³y zosta³y przygotowane przez podinspektor Edytê Bagrowsk¹, rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Nowe zasady rozliczenia kosztów zakupu ciep³a na cele ogrzewania
i podgrzania wody po zmianach w Prawie energetycznym
W 2021r. nast¹pi³y powa¿ne zmiany
w uregulowaniach prawnych dotycz¹cych rozliczeñ ciep³a. Sejm RP w dniu
20 kwietnia 2021 r. przyj¹³ ustawê
o zmianie ustawy o efektywnoœci
energetycznej oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa ta zmienia zapisy Prawa
Energetycznego miêdzy innymi w zakresie rozliczeñ kosztów ogrzewania.
Zapisy ustawy zobowi¹za³y Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska (MKiŒ)
do wydania rozporz¹dzenia w sprawie
warunków ustalania technicznej
mo¿liwoœci i op³acalnoœci zastosowania ciep³omierzy, podzielników kosztów
ogrzewania oraz wodomierzy do
pomiaru ciep³ej wody u¿ytkowej,
warunków wyboru metody rozliczania
kosztów zakupu ciep³a oraz zakresu
informacji zawartych w indywidualnych
rozliczeniach. Rozporz¹dzenie og³oszono w dniu 7 grudnia 2021 r.
Rozporz¹dzenie zobowi¹zuje zarz¹dców do dostosowania regulaminów rozliczeñ ciep³a w terminie 12
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miesiêcy od wejœcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia.
Najistotniejsze nowe obowi¹zki
to:
- wyposa¿enie ciep³omierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz
wodomierzy w funkcjê zdalnego
odczytu,
- okreœlenie granicznych wartoœci
kosztów zmiennych:
· maksymalnego kosztu zmiennego
zakupu ciep³a zale¿nego od jego
zu¿ycia w lokalach w przeliczeniu na
2
1 m powierzchni lokali u¿ytkowanych
w budynku wielolokalowym;
· minimalnego kosztu zmiennego
zakupu ciep³a zale¿nego od jego
zu¿ycia w lokalach w przeliczeniu na
2
1 m powierzchni lokali u¿ytkowanych
w budynku wielolokalowym.
Maksymalny koszt zmienny
zakupu ciep³a, wylicza siê jako wartoœæ
zu¿ycia ciep³a na dany lokal wynikaj¹c¹ z technicznej mo¿liwoœci dostawy
ciep³a do lokalu.

Minimalny koszt zmienny zakupu
ciep³a, wylicza siê jako wartoœæ zu¿ycia
ciep³a do ogrzania lokalu konieczn¹ do
utrzymania w nim temperatur nie ni¿szych ni¿ temperatury obliczeniowe
ogrzewanych pomieszczeñ.
- ujêcie w rozliczeniu kosztów sta³ych
zakupu ciep³a niezale¿nych od zu¿ycia
ciep³a przez nieruchomoœæ (op³at sta³ych dla dostawcy ciep³a za moc
zamówion¹ œrednio ok. 30% ca³kowitych kosztów zakupu ciep³a)
- ujêcie w rozliczeniach ciep³a
dodatkowych informacji takich jak :
· iloœæ pobranego ciep³a przypa2
daj¹ca na 1 m powierzchni lokalu,
· œredni koszt ogrzewania lokali
2
w budynku na 1 m powierzchni lokali,
· wartoœæ maksymalnego kosztu
zmiennego zakupu ciep³a zale¿nego
od jego zu¿ycia dla danego lokalu
w sezonie grzewczym,
· wartoœæ minimalnego kosztu
zmiennego zakupu ciep³a zale¿nego
od jego zu¿ycia dla danego lokalu

w sezonie grzewczym,
· wysokoœæ miesiêcznych zaliczek
na poczet kosztów centralnego
ogrzewania w nastêpnym sezonie
grzewczym,
Wp³yw nowych uregulowañ prawnych na rozliczenia ciep³a
W celu oceny zmian jakie wprowadzaj¹ nowe przepisy dokonano porównania rozliczenia dokonywanego na
dotychczasowych zasadach z symulacj¹ rozliczenia wed³ug nowego
rozporz¹dzenia Ministerstwa Klimatu
i Œrodowiska
Porównania dokonano dla przyk³adowego 4 piêtrowego budynku o 6
klatkach schodowych o powierzchni
2
2
3627,00 m z mieszkaniami od 25,8 m
2
do 53,30 m
KOSZTY OGRZEWANIA
WG DOTYCHCZSOWYCH ZASAD
Wed³ug dotychczasowych zasad
rozliczeñ roczne koszty ogrzewania
przyk³adowego budynku przedstawiono w tabeli 1. Dokoñczenie na str. 9

Dokoñczenie ze str.8

Zarz¹dzamy Wspólnotami! Zapraszamy do wspó³pracy!

TABELA 1
Wielkoœæ Minimalny Œredni Maksymalne
mieszkania koszt w z³ koszt w z³ koszty w z³
2

227

626

1568

2

343

945

2364

53,30 m2

470

1 295

3239

25,8 m

38,90 m

KOSZTY OGRZEWANIA
PO UWZGLÊDNIENIU ZMIAN
W PRAWIE ENERGETYCZNYM
Przy dokonywaniu symulacji
rozliczenia kosztów ogrzewania
uwzglêdniono :
- Koszty sta³e p³atne dostawcy ciep³a
(niezale¿nie od zu¿ycia ) 7,356 z³/m2
rok
- Koszty zmienne w rozbiciu na :
- koszty zmienne rejestrowane na
podzielnikach kosztów – 65%
- koszty zmienne nie rejestrowane
na podzielnikach kosztów – 35% (klatki
schodowe, suszarnie, pralnie, ³azienki,
piony grzewcze)
- minimalne koszty zmienne zale¿ne od zu¿ycia ciep³a w lokalu
niezbêdne do prawid³owego ogrzania
lokalu – 50% kosztów zmiennych
przeliczonych na 1 m2 lokalu
- maksymalne koszty zmienne
wynikaj¹ce z mo¿liwoœci technicznej
dostawy ciep³a do lokalu 200%
kosztów zmiennych przeliczonych na
1 m2 lokalu
W tabeli 2 przedstawiono roczne
koszty ogrzewania mieszkañ wg
nowych zasad w podziale na
poszczególne sk³adniki.

Mi³o jest nam poinformowaæ, i¿ w dniu 15 marca 2022 roku
w siedzibie Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³o
siê spotkanie z Zarz¹dem Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Wyspiañskiego 32 w Jeleniej Górze. Spotkanie
przypieczêtowa³o podpisanie umowy o administrowanie
Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ ul. Wyspiañskiego 32. Jest to nowy
etap dzia³alnoœci JSM, w którym Spó³dzielnia wystêpuje jako
zarz¹dca wspólnoty mieszkaniowej z zewn¹trz. Wartym
podkreœlenia jest fakt, i¿ Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Wyspiañskiego 32 wyst¹pi³a z wnioskiem o przyjêcie
w administrowanie do JSM. Jeleniogórska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa zaprasza do wspó³pracy wspólnoty
mieszkaniowe znajduj¹ce siê na terenie Jeleniej Góry.
pomarañczowy) w porównaniu z kosztami ogrzewania wyliczonymi wg
nowego rozporz¹dzenia (kolor zielony). Porównanie dokonano dla
mieszkañ z minimalnym, œrednim
i maksymalnym zu¿yciem ciep³a.
Na wykresie nr 3 przedstawiono
koszty ogrzewania dla mieszkañ
2
o powierzchni 53,3 m przy rozliczaniu
na dotychczasowych zasadach ( kolor
pomarañczowy) w porównaniu z kosztami ogrzewania wyliczonymi wg
nowego rozporz¹dzenia (kolor zielony). Porównanie dokonano dla
mieszkañ z minimalnym, œrednim
i maksymalnym zu¿yciem ciep³a.
Z przedstawionych danych wynika,
¿e przy dotychczasowych zasadach
rozliczeñ maksymalny koszt ogrzewania mieszkania w skrajnych przypadkach przekracza nawet 7 krotnie

Roczne koszty ogrzewania
wg dotychczasowych zasad i po zmianie
Wykres nr 1

dla mieszkania 25,8m2

Wykres nr 2

dla mieszkania 38,9m2

Wykres nr 3

dla mieszkania 53,3m2

TABELA 2
Powierzchnia
lokalu

Koszty sta³e op³ata
za moc
zamówion¹

Koszty zu¿ycia
nie rejstrowane
przez podzielniki

25,8 m2

183

156

144

289

38,90 m2

275

235

218

436

871

53,30 m2

377

321

298

597

1194

W tabeli nr 3 przedstawiono ³¹czne
roczne koszty ogrzewania mieszkañ
wg nowych zasad po zsumowaniu
wszystkich sk³adników rozliczenia
z tabeli 2.
TABELA 3
Wielkoœæ
mieszkania Minimale
2

Œrednie Maksymalne

483

627

916

38,90 m2

728

946

1381

2

997

1 296

1893

25,8 m

53,30 m

PORÓWNANIE
DOTYCHCZASOWYCH KOSZTÓW
OGRZEWANIA Z KOSZTAMI
PO UWZGLÊDNIENIU ZMIAN
W PRAWIE ENERGETYCZNYM
Na wykresie nr 1 przedstawiono
koszty ogrzewania dla najmniejszych
mieszkañ o powierzchni 25,8 m2 przy
rozliczaniu na dotychczasowych zasadach (kolor pomarañczowy) w porównaniu z kosztami ogrzewania wyliczonymi wg nowego rozporz¹dzenia (kolor
zielony). Porównanie dokonano dla
mieszkañ z minimalnym, œrednim
i maksymalnym zu¿yciem ciep³a.
Na wykresie nr 2 przedstawiono
koszty ogrzewania dla mieszkañ
2
o powierzchni 38,9 m przy rozliczaniu
na dotychczasowych zasadach (kolor

Koszty zu¿ycia ciep³a
przez grzejniki
Minimalne
Œrednie
Maksymalne
578

minimalny koszt ogrzewania mieszkañ.
Po wprowadzeniu zmian okreœlonych
przez prawo energetyczne i rozporz¹dzenie MKiŒ, maksymalny koszt jest
tylko 2 krotnie wy¿szy od minimalnego.
Zmiany w prawie energetycznym
uwzglêdniaj¹ dyrektywy unijne i od
dawna wysuwane postulaty rzeczoznawców z zakresu rozliczeñ ciep³a
o koniecznoœci zmniejszenia ró¿nicy
pomiêdzy minimalnymi a maksymalnymi kosztami ogrzania mieszkañ
w budynkach wielomieszkaniowych,
w których znaczna czêœæ kosztów
powinna byæ ponoszona wspólnie.
Zmiany te nie zmieniaj¹ w istotny
sposób rozliczeñ dla prawid³owo
eksploatowanych mieszkañ o œrednim
zu¿yciu ciep³a, zwiêkszaj¹ udzia³
w kosztach ogrzewania budynku
mieszkañ niezamieszka³ych oraz
skrajnie oszczêdzaj¹cych ciep³o oraz
zmniejszaj¹ bardzo wysokie dotychczasowe koszty lepiej ogrzewanych
mieszkañ.
W nastêpnym wydaniu gazety
przedstawimy statystyki jak bêd¹
przedstawia³y siê koszty po zmianie
zasad rozliczeñ dla wszystkich
mieszkañ wybranego budynku.
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CYKL: SEGREGACJA ODPADÓW
materia³ opracowany przez Dzia³ Segregacji Odpadów Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Jeleniej Górze
Dziœ poruszymy temat prawid³owej
segregacji odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji, czyli krótko mówi¹c
BIOODPADÓW. Zachêcamy do przeczytania materia³u do koñca, bo warto.
Od d³u¿szego czasu my – jako
odbiorca odpadów zobowi¹zany do
prawid³owego ich zagospodarowania,
borykamy siê z problemem sporego
zanieczyszczenia bioodpadów wore-

czkami foliowymi. Jakoœæ strumienia
odpadowego jest bardzo wa¿na w ca³ym procesie recyklingu organicznego.
Instalacja, której celem jest prawid³owe przetworzenie bioodpadów (niezale¿nie czy jest to biokompostownia czy
biogazownia) do odpowiedniego
dzia³ania ca³ego procesu WYMAGA
niezanieczyszczonego strumienia
odpadów. Dokoñczenie na str.11

POSTÊPOWANIE SPADKOWE
Dziedziczenie ustawowe – podstawowe zasady
Dziedziczenie ustawowe jest jedn¹
z form dziedziczenia, nastêpuj¹c¹
w sytuacji, gdy zmar³y nie pozostawi³
testamentu.
W pierwszej kolejnoœci (grupa 1) do
powo³anych do dziedziczenia spadku
zaliczaj¹ siê dzieci spadkodawcy i jego
ma³¿onek, dziedzicz¹ oni w czêœciach
równych. Jednak¿e spadek przypada
ma³¿onkowi spadkobiercy w czêœci nie
mniejszej ni¿ 1/ 4 ca³oœci.
W przypadku, gdy dziecko spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku,
udzia³ jaki by mu przypad³, przypada
jego dzieciom w czêœciach równych.
Zasadê tê stosuje siê odpowiednio do
dalszych zstêpnych, czyli do prawnuków i praprawnuków spadkodawcy.
W tym miejscu warto wspomnieæ
jeszcze, ¿e ma³¿onek jest wy³¹czony
od dziedziczenia, je¿eli spadkodawca
wyst¹pi³ o orzeczenie rozwodu lub
separacji z jego winy, a ¿¹danie to by³o
uzasadnione. Wy³¹czenie od dziedziczenia nastêpuje na mocy orzeczenia
s¹du i mo¿e go ¿¹daæ ka¿dy z pozosta³ych spadkobierców ustawowych.
Wa¿ne tutaj jednak s¹ terminy:
termin do wytoczenia powództwa
wynosi szeœæ miesiêcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedzia³ siê
o otwarciu spadku, nie wiêcej jednak
ni¿ jeden rok od otwarcia spadku.
Nadmieniæ trzeba tak¿e, ¿e dzieci
adoptowane dziedzicz¹ po swoich
rodzicach adopcyjnych. Przysposobiony dziedziczy po przysposabiaj¹cym tak samo jak jego dziecko
biologiczne. Po dalszych krewnych
osoba adoptowana niekoniecznie musi
dziedziczyæ – to zale¿y od rodzaju
przysposobienia.
W dalszej kolejnoœci (grupa 2)
w przypadku braku zstêpnych spadkodawcy (dzieci) powo³ani do dziedziczenia z ustawy s¹ ma³¿onek i rodzice.
Udzia³ spadkowy ka¿dego z rodziców,
które dziedziczy w zbiegu z ma³¿onkiem wynosi 1/4 ca³oœci spadku. Je¿eli
ojcostwo rodzica nie zosta³o ustalone,
matka spadkodawcy dziedziczy w zbiegu z ma³¿onkiem po³owê spadku.
W przypadku braku dzieci i ma³¿onka
spadkobiercy ca³y spadek przypada
rodzicom spadkodawcy w czêœciach
równych. Je¿eli spadkodawca w chwili
œmierci mia³ ju¿ tylko jednego rodzica,
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poniewa¿ drugi zmar³ wczeœniej, udzia³
spadkowy, który by mu przypada³,
przypada rodzeñstwu spadkodawcy
w czêœciach równych. Je¿eli którekolwiek z rodzeñstwa spadkodawcy nie
do¿y³o otwarcia spadku, a pozostawi³o
po sobie dzieci, udzia³ spadkowy, który
by mu przypad³ przypada jego
dzieciom. Je¿eli zaœ jedno z rodziców
nie do¿y³o otwarcia spadku i brak jest
rodzeñstwa spadkodawcy lub ich
zstêpnych (dzieci), udzia³ spadkowy
rodzica dziedzicz¹cego w zbiegu
z ma³¿onkiem spadkodawcy wynosi
po³owê spadku.
Do spadku mog¹ byæ równie¿ powo³ani dziadkowie (grupa 3) spadkodawcy w przypadku, gdy spadkodawca
nie pozostawi³ po sobie zstêpnych
(dzieci), braku ma³¿onka spadkodawcy, rodziców, rodzeñstwa i dzieci rodzeñstwa. Spadek przypada dziadkom
spadkodawcy i w takiej sytuacji
dziedzicz¹ oni w czêœciach równych.
Je¿eli dziadek, który nie do¿y³
otwarcia spadku, nie mia³ zstêpnych
(dzieci) udzia³, który by mu przypad³
przypada pozosta³ym dziadkom
w czêœciach równych.
W przypadku, gdy spadkodawca nie
ma ma³¿onka i krewnych, którzy
mogliby odziedziczyæ maj¹tek z ustawy, do dziedziczenia powo³ani s¹
w równych czêœciach dzieci ma³¿onka
spadkodawcy, których ¿adne z rodziców nie do¿y³o chwili otwarcia spadku
(grupa 4).
W grupie 5 w ramach dziedziczenia
ustawowego spadek przypada gminie
ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy, ale tylko w przypadku,
gdy spadkodawca nie ma spadkobierców ustawowych: ma³¿onka, krewnych, dzieci ma³¿onka. Je¿eli ostatnie
miejsce zamieszkania spadkodawcy
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mo¿e
zostaæ ustalone, albo, gdy ostatnie
miejsce zamieszkania spadkodawcy
znajdowa³o siê za granic¹, spadek
przypada Skarbowi Pañstwa jako
spadkobiercy ustawowemu.
Kto mo¿e byæ wy³¹czony z dziedziczenia ustawowego?
Spadkobranie testamentowe i kolejnoœæ dziedziczenia wynikaj¹ z ustawy
i polegaj¹ na zasadach pokrewieñstwa.
Jednak Kodeks cywilny (k.c.) przewi-

duje tak¿e mo¿liwoœæ wy³¹czenia
spadkobiercy z dziedziczenia ustawowego. Dzieje siê tak w sytuacji, gdy
spadkobierca zostanie uznany przez
s¹d za niegodnego spadku. Artyku³ 929
k.c. traktuje, ¿e uznania spadkobiercy
za niegodnego mo¿e ¿¹daæ ka¿dy, kto
ma w tym interes (przyk³ady to kr¹g
spadkobierców ustawowych lub grupy
osób objête testamentem). ¯¹dania
uznania osoby za niegodn¹ mo¿na
dochodziæ na drodze s¹dowej. Z ustawy wynika obowi¹zek wyst¹pienia
¿¹dania w terminie roku od dnia,
w którym osoba dowiedzia³a siê
o przyczynie niezgodnoœci. ¯¹danie
nie mo¿e nast¹piæ póŸniej ni¿ przed
up³ywem trzech lat od otwarcia spadku.
Kto mo¿e byæ uznany przez prawo
spadkowe za niegodnego do spadku?
Zastosowanie znajduj¹ tu zapisy
wynikaj¹ce z ustawy art. 928 k.c.,
w którym przewidziano cztery
przes³anki przeprowadzenia wydzie-

dziczenia. Spadkobierca mo¿e byæ
uznany przez s¹d za niegodnego,
je¿eli:
1. „dopuœci³ siê umyœlnie ciê¿kiego
przestêpstwa przeciwko spadkodawcy,
2. podstêpem lub groŸb¹ nak³oni³
spadkodawcê do sporz¹dzenia, lub
odwo³ania testamentu albo w taki sam
sposób przeszkodzi³ mu w dokonaniu
jednej z tych czynnoœci,
3. umyœlnie ukry³ lub zniszczy³
testament spadkodawcy, podrobi³ lub
przerobi³ jego testament albo
œwiadomie skorzysta³ z testamentu
przez inn¹ osobê podrobionego,
lub przerobionego”.
W myœl art. 930 § 1 kc spadkobierca
nie mo¿e byæ uznany za niegodnego,
jeœli spadkodawca mu wybaczy³. Jeœli
w chwili przebaczenia spadkodawca
nie mia³ zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, przebaczenie bêdzie
skuteczne jedynie wtedy, gdy nast¹pi³o
z dostatecznym rozeznaniem.

Dokoñczenie ze str. 10
W obecnej chwili g³ównym zanieczyszczeniem s¹ foliowe woreczki
z bioodpadami, które wrzucane s¹
w ogromnej iloœci do br¹zowych
pojemników.
Czy reklamówka plastikowa czy
nawet ta, na której napisane jest
TORBA BIODEGRADOWALNA
jest po¿¹dana w procesie recyklinguorganicznego?
Otó¿ odpowiadamy: NIE. BIODEGRADOWALNA oznacza jedynie, ¿e
jest wykonana ze specjalnego polimeru (tworzywa sztucznego), który
w nieco krótszym czasie ni¿ te
zwyczajne roz³o¿¹ siê do mniejszych
cz¹stek – ale wci¹¿ polimeru. Brutalna
prawda jest taka, ¿e wci¹¿ pozostaje
tworzywem sztucznym w formie
MIKROPLASTIKU zanieczyszczaj¹cego œrodowisko. Istniej¹ torby
KOMPOSTOWALNE,które wykonane
s¹ z naturalnych surowców (skrobia,

celuloza, bia³ka roœlinne), ale ich
produkcja jest siedmiokrotnie dro¿sza
od tradycyjnych toreb plastikowych.
Stanowi¹ wiêc niewielki procent toreb
obecnie produkowanych i równie¿ mog¹ rozk³adaæ siê przez wiele miesiêcy.
Czy pracownikom instalacji bez
problemów uda siê rozpoznaæ
zanieczyszczon¹ odpadami torbê
biodegradowlan¹ od kompostowalnej?
Wci¹¿ odpowiadamy: NIE. Dlatego
najlepszym i jedynym rozwi¹zaniem
jest wiêc nie wyrzucanie worków i toreb
do br¹zowych pojemników.
W jaki sposób poradziæ sobie
z bioodpadami?
Wystarczy ma³e wiadereczko pod
zlewem na bioodpady i regularne jego
wysypywanie do br¹zowego pojemnika. £atwe do utrzymania w czystoœci
(wystarczy przemyæ go wod¹), tañsze
ni¿ ci¹g³e kupowanie plastikowych
worków i dziêki temu, ¿e mo¿e s³u¿yæ

wiele lat bardziej przyjazne œrodowisku
ni¿ foliowe torebki.
Poni¿ej informacja co zaliczamy
do odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, poniewa¿ odpady te
bezwzglêdnie musz¹ spe³niaæ
wymagania jakoœciowe instalacji na
której zostan¹ przetworzone:
Co nale¿y wrzucaæ:
- skoszon¹ trawê, liœcie, kwiaty
- drobne ga³êzie (do 3 cm œrednicy
oraz do 1 m d³ugoœci) lub rozdrobnione
za pomoc¹ rêbaka
- nieprzetworzone termicznie odpady
owoców i warzyw (bez woreczków
foliowych!!)
- skorupki jaj
- zawartoœæ woreczków herbacianych
oraz fusy z kawy
- czerstwe pieczywo
Czego nie wrzucamy:
- du¿ych, nierozdrobnionych ga³êzi
- kamieni oraz ziemi

- korzeni drzew i krzewów
- odpadów miêsnych oraz rybnych
- wêdlin i nabia³u
- zu¿ytych chusteczek higienicznych
- zlewek potraw
- p³yt wiórowych, sklejek, drewnianych skrzynek
- odchodów zwierz¹t oraz zu¿ytego
¿wirku
- popio³u i wêgla
- kapsu³ek z kaw¹ do ekspresu
- spleœnia³ego pieczywa
Pamiêtajmy! W zabudowie wielorodzinnej nie wyrzucamy do br¹zowych
pojemników odpadów zapakowanych
w woreczki foliowe, biodegradowalne,
kompostowalne, czy papierowe!
Odpady wysypujemy do pojemnika
bez worka, czysty worek foliowy trafia
do ¿ó³tego pojemnika, jeœli jest
zanieczyszczony – do czarnego
pojemnika na odpady zmieszane!

Szanowni Pañstwo! Drodzy Mieszkañcy!
Od marca br. Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
organizuje zbiórkê pomocy rzeczowej dla Ukrainy.
Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim Darczyñcom za
okazane serce i wsparcie. Dziêkujemy za Pañstwa hojnoœæ,
dobroæ i solidarnoœæ z ludŸmi, którzy w wyniku dzia³añ
wojennych znajduj¹ siê w dramatycznej sytuacji i potrzebuj¹ naszej pomocy. Cieszymy siê, ¿e
Pañstwo tak szybko zareagowali na nasz apel. Dary s¹ sukcesywnie przekazywane do
zweryfikowanych lokalnych organizatorów zbiórek.

Specjalnie dla naszych czytelników
Pan Daniel Czy¿ - w³aœciciel restauracji
„Strefa Smaku” ufundowa³ dwa vouchery
(na kwotê 50 z³ ka¿dy) dla dwóch osób,
które jako pierwsze zadzwoni¹ do JSM
na tel. 664153591 i podadz¹ has³o:
„Strefa Smaku - Gazeta za Bobrem”

Równoczeœnie przypominamy i¿ w dalszym ci¹gu Spó³dzielnia prowadzi zbiórkê potrzebnych
artyku³ów. Pomoc przyjmowana jest w Biurze Obs³ugi Mieszkañców JSM przy ul. L. Ró¿yckiego 19
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 – 14.30.

Na rozwi¹zanie krzy¿ówki czekamy do 31 maja 2022r. pod adresem mailowym: konkurs@jsmjg.pl
w tytule maila proszê wpisaæ : „MPGK dla dzieci – Pszokowa krzy¿ówka odpadowa”, a w zg³oszeniu
imiê i nazwisko dziecka, numer telefonu do kontaktu. Wœród uczestników zostan¹ 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.
Za BOBREM, marzec 2022
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U nas oferty 15 TOWARZYSTW
ubezpieczeniowych w JEDNYM MIEJSCU

