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GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

JU¯ CZAS NA DECYZJE – JU¯ CZAS NA G£OSOWANIE

Zarz¹d Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
zachêca wszystkich mieszkañców naszej Spó³dzielni
do aktywnego udzia³u w g³osowaniu na projekty, które
mog¹ byæ zrealizowane w 2022 roku z funduszu
Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego.
Przypomnijmy co to jest bud¿et obywatelski?
Bud¿et obywatelski to wydzielona czêœæ œrodków
finansowych bud¿etu Miasta Jelenia Góra
o wydatkowaniu której, w sposób wi¹¿¹cy, decyduj¹
mieszkañcy miasta wskutek g³osowania.Pula
œrodków na realizacjê Jeleniogórskiego Bud¿etu
Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 2 700 000 z³,
z czego: 2 150 000 z³ przeznacza siê na realizacjê
projektów „twardych”, 300 000 z³ na projekty
„miêkkie”, 250 000 z³ na projekty „zielone”.
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa z³o¿y³a
w tym roku cztery projekty, w tym jeden we wspó³pracy z TKKF. Obok przedstawiamy listê naszych
projektów.
Warto poœwiêciæ chwilê, aby zag³osowaæ. To
szansa na poprawê warunków ¿ycia. Nasze osiedla
mog¹ byæ jeszcze piêkniejsze, bezpieczniejsze
dziêki Pañstwa wspólnemu zaanga¿owaniu. Warto
zawalczyæ o poprawê jakoœci ulic, parkingów i miejsc
rekreacji, a tak¿e o ciekaw¹ ofertê edukacyjno rozrywkow¹ przeznaczon¹ dla seniorów.
W tym roku g³osujemy w dniach od 05.10 do 12.10.
2021 r.. Informacje o tym, w jaki sposób oddaæ swój
g³os znajd¹ Pañstwo na str. 9 gazety.

JELENIOGÓRSKI BUD¯ET OBYWATELSKI - Z MYŒL¥ O MIESZKAÑCACH JELENIEJ GÓRY,
Z MYŒL¥ O CZ£ONKACH JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ
Modernizacja centrum sportowo –
Remont ulicy Ró¿yckiego 23-27
rekreacyjnego przy ulicy Wi³komirskiego
wraz z budow¹ miejsc postojowych
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Projekt „twardy”
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Projekt „twardy”

Budowa miejsc postojowych (18) o nawierzchni
Modernizacja Centrum Sportowo – Rekreacyjnego
z kostki betonowej wzd³u¿ ogrodzenia ¯³obka
przy ulicy Wi³komirskiego bêdzie polegaæ na
Miejskiego przy ulicy Ró¿yckiego 21
unowoczeœnieniu istniej¹cego boiska do pi³ki
wraz z robotami towarzysz¹cymi:
no¿nej na wzór „Orlika” oraz zagospodarowaniu
- prze³o¿enie kostki betonowej chodnika
górki poprzez u³o¿enie maty igielitowej. Sztuczna
zlokalizowanego od œcian szczytowych
nawierzchnia umo¿liwi zje¿d¿anie na sankach
budynków od Ró¿yckiego 23 do Ró¿yckiego 27,
i innych elementach z tworzyw sztucznych
- rozbiórka chodnika z kostki betonowej
o ka¿dej porze roku. Celem realizacji zadania jest
po drugiej stronie ulicy na ca³ej jej d³ugoœci,
popularyzacja spêdzania czasu na wolnym powietrzu
poprzez uprawianie ró¿nych dyscyplin sportowych. - uzupe³nienie nawierzchni asfaltowej ulicy
(poszerzenie) po likwidacji chodnika;
Koszt inwestycji: 477.800,00 z³
Koszt inwestycji: 211.769,00 z³

Seniorzy razem
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Aran¿acja placu rekreacyjno –
wypoczynkowego
przy ulicy Trzciñskiego

Projekt „miêkki”

Celem projektu jest integracja osób starszych, ich
zaanga¿owanie do wspólnych dzia³añ,
zainteresowanie ciekawymi i dostosowanymi do
ich mo¿liwoœci zajêciami z ró¿nych obszarów
(artystycznego, sportowego, kulturalnego,
sportowego, zdrowotnego, turystycznego).
W ramach projektu przewidziano miêdzy innymi:
zajêcia: sportowo – rekreacyjne, warsztaty
artystyczne, prelekcje fotograficzne, naukê gry
w bryd¿a, jednodniowe wycieczki, jarmark
miko³ajkowy. Projekt z³o¿ony wspólnie z TKKF.
Koszt inwestycji: 150.000,00 z³
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Projekt „zielony”

Inwestycja ma za zadanie urozmaicenie funkcji
placu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ulicy
Trzciñskiego. Zastosowanie innowacyjnych
w tym rejonie elementów ma³ej architektury
pozwoli na pe³niejszy wypoczynek dla wszystkich
grup wiekowych spo³eczeñstwa.
Koszt inwestycji: 224.636,00 z³

UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - MAJ¥TKOWE
- OSOBOWE - TURYSTYCZNE - DLA FIRM

Oferty 15 TOWARZYSTW
UBEZPIECZENIOWYCH w jednym miejscu

Serdecznie zapraszamy
Jelenia Góra ul. Spó³dzielcza 38

WYBIERZ najlepsze!

KILKA OCZYWISTYCH POWODÓW
czyli dlaczego warto, a czasami trzeba
sukcesywnie urealniaæ stawki odpisu
na fundusz remontowy

Fot. Krzysztof Kozik

Rozmowa z Miros³awem Garbowskim – Prezesem Jeleniogórskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Porozmawiajmy dzisiaj o stawkach odpisu na fundusz remontowy.
Proszê podaæ kilka oczywistych
powodów, dla których istotne jest
sukcesywne urealnianie stawki
odpisu na ten fundusz
Po pierwsze - nasze zasoby starzej¹
siê coraz bardziej. Pierwszy budynek
oddano do eksploatacji w roku 1963,
a ostatni w roku 1998. Najstarszy ma
wiêc 58 a najm³odszy 23 lata. Nikogo
nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e potrzeby
remontowe nieruchomoœci z roku na
rok staj¹ siê coraz wiêksze.
Po drugie - koniecznoœæ dbania
o zasoby to nie „widzi mi siê”, to
przepisy wyznaczaj¹ nasze obowi¹zki.
Ustawa Prawo budowlane stanowi,
¿e obiekt budowlany nale¿y u¿ytkowaæ w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony œrodowiska oraz utrzymywaæ
w nale¿ytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczaj¹c do
nadmiernego pogorszenia jego
w³aœciwoœci u¿ytkowych i sprawnoœci
technicznej.
Podkreœlmy to: utrzymanie obiektu
w nale¿ytym stanie technicznym
i estetycznym oraz niedopuszczanie do
nadmiernego pogorszenia jego
w³aœciwoœci u¿ytkowych i sprawnoœci
technicznej jest naszym obowi¹zkiem
wynikaj¹cym z przepisów prawa.
Po trzecie - lepiej prowadziæ
racjonalne dzia³ania - sukcesywne
prace utrzymuj¹ce budynek w odpowiednim stanie technicznym - ni¿
w sytuacji podbramkowej wykonaæ
ogromny zakres prac awaryjnych
ponosz¹c w efekcie znacznie wy¿sze
koszty. Prowadzenie sukcesywnych
prac nie jest mo¿liwe przy braku
wystarczaj¹cych œrodków.
Po czwarte - stan techniczny
budynku, to bezpieczeñstwo jego
mieszkañców i ich mienia. Na tym
powinno wszystkim zale¿eæ najbardziej. To fakt niepodwa¿alny i trudno

z tym nawet dyskutowaæ. Poza tym
mo¿emy mówiæ te¿ o osobistym
interesie ka¿dego, kto w przysz³oœci
zamierza sprzedaæ swój lokal mieszkalny znajduj¹cy siê w budynku
w zasobach Spó³dzielni. Rzeczoznawcy maj¹tkowi podkreœlaj¹, ¿e na
wartoœæ mieszkania znajduj¹cego siê
w budynku wielorodzinnym wp³ywa
równie¿ stan tego budynku. Jeœli stan
techniczny czêœci wspólnych nieruchomoœci jest dobry, wartoœæ mieszkania
jest zdecydowanie wy¿sza. Tak wiêc na
cenê naszego lokalu wp³yw bêd¹ mia³y
takie elementy jak np. stan elewacji,
stan klatki schodowej, dachu, instalacji
wewnêtrznych, stan techniczny windy
czy przeprowadzona termomodernizacja. Niepodejmowanie lub znaczne
ograniczanie rzeczowego zakresu
prac remontowych w nieruchomoœci,
z powodu braku wystarczaj¹cych
œrodków na funduszu remontowym,
prowadzi ostatecznie do degradacji
zasobów, obni¿aj¹c w konsekwencji
wartoœæ nieruchomoœci.
I tu pojawia siê kwestia odpowiedniego poziomu finansowania
koniecznych prac remontowych.
Jak ocenia Pan sytuacjê?
W wielu nieruchomoœciach obecne
stawki odpisu na fundusz remontowy
zabezpieczaj¹ jedynie mo¿liwoœæ
wykonania najpilniejszych prac. S¹
takie, w których ustalone stawki nie
pokrywaj¹ nawet pilnych potrzeb
i stan techniczny nieruchomoœci mo¿e
ulegaæ pogorszeniu, a wykonanie
nawet najmniejszych robót lub usuniêcie awarii skutkuje bilansem
ujemnym funduszu. Trzeba zauwa¿yæ,
¿e utrzymywanie stawek przez lata na
tym samym, niskim poziomie powoduje
znaczne ograniczenie prac remontowych lub ich ci¹g³e odk³adanie
w czasie.
Koszt materia³ów i robocizny to
zasadnicze elementy kszta³tuj¹ce ceny
us³ug i robót budowlano-remontowych
zlecanych przez Spó³dzielniê. Stale
rosn¹ce koszty winduj¹ wiêc drastycznie ceny us³ug i robót budowlanych
finansowanych z funduszu remontowego nieruchomoœci. To obiektywne
czynniki maj¹ce wp³yw na wysokoœæ
kosztów prowadzonych prac. Czêsto
s³yszymy doniesienia o kolejnych
uniewa¿nianych przetargach z powodu wysokich cen. Oferowane wartoœci
realizacji prac coraz czêœciej przewy¿szaj¹ wysokoœæ œrodków jakie
zamawiaj¹cy mo¿e przeznaczyæ na
sfinansowanie zamówienia. Dotyczy to
obecnie wielu zamawiaj¹cych.

Mo¿na wiêc jednoznacznie stwierdziæ, ¿e jeœli stawka odpisu na fundusz
remontowy jest taka sama od kilku lat
lub wzros³a minimalnie, to oznacza, ¿e
tak naprawdê realnie jest ona ni¿sza,
bo za te same pieni¹dze, co rok czy
dwa lata temu, mo¿emy obecnie zrobiæ
zdecydowanie mniej.
Proponujê wczytaæ siê w analizê
przygotowan¹ przez Grupê PSB
Handel S.A., która œledzi ceny wiod¹cych materia³ów dla budownictwa
oraz domu i ogrodu - ceny w lipcu
2021r., w stosunku do lipca 2020r.,
wzros³y œrednio o 8,3%. Natomiast
ceny w okresie I-VII 2021r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020r.,
wzros³y œrednio o 6,5%.
Nie mo¿emy te¿ zapominaæ o sukcesywnym wzroœcie minimalnego
wynagrodzenia, które na przestrzeni
ostatnich piêciu lat – uwzglêdniaj¹c
projektowane minimalne wynagrodzenie dla roku 2022 – wzros³o
o 42,86% (2018-2022). Sta³y wzrost
notuje w konsekwencji równie¿
stawka minimalna roboczogodziny
przy robotach budowlanych.
Czy Mieszkañcy dostrzegaj¹
istotê i wagê problemu?
Wydawa³oby siê, ¿e to wszystko
o czym by³a mowa wczeœniej jest
rzecz¹ oczywist¹.
Sami przecie¿ remontujemy nasze
mieszkania w miarê regularnie,
dokonujemy modernizacji i zmian
wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo
i standard naszego ¿ycia, ponosz¹c
zwi¹zane z tym wydatki. Musimy wiêc
zdawaæ sobie sprawê, ¿e takich
samych dzia³añ i odpowiednich
nak³adów finansowych wymagaj¹
starzej¹ce siê budynki, w których
znajduj¹ siê nasze lokale.
Ponadto wiêkszoœæ mieszkañców
naszych osiedli, których cechuje
postawa troskliwego gospodarza,
s³usznie oczekuje, ¿e nieruchomoœci
w których ¿yjemy bêd¹ utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym
i nale¿ytym standardzie. Oczywiœcie
oczekiwania dotycz¹ce standardu
musz¹ byæ adekwatne do wieku
budynków i technologii w jakiej by³y one
budowane. Realizacja tych oczekiwañ,
co oczywiste, wymaga odpowiednich
nak³adów finansowych, a kiedy
œrodków na funduszu remontowym
budynku jest ci¹gle zbyt ma³o...... jak to
mówi¹ - z pustego i Salomon nie naleje.
Poszczególne budynki maj¹ ró¿ne
odpisy na fundusz remontowy, bo
odmienna jest ich sytuacja faktyczna
i ró¿ne potrzeby remontowe. Ale sporo
z naszych nieruchomoœci jest w tym
zakresie niedoinwestowana i trudno
mówiæ o spokojnym zarz¹dzaniu
planami remontowymi. Przewa¿nie jest
to kwestia dokonywania wyborów. Oby
jak najmniej by³o tych, kiedy trzeba
zrealizowaæ jedne pilne prace kosztem
innych pilnych prac.
Istnieje wiêc szereg racjonalnych

powodów dla sukcesywnego urealniania odpisów na fundusz remontowy.
Zasadnicz¹ ide¹ minimum powinna
byæ myœl, aby poprzez sukcesywn¹
realizacjê prac konserwacyjnych
i remontowych utrzymaæ nieruchomoœci i urz¹dzenia w nale¿ytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuœciæ do nadmiernego pogorszenia ich
w³aœciwoœci u¿ytkowych i sprawnoœci
technicznej, a przez to zapewniæ
mieszkañcom bezpieczeñstwo i w³aœciwy standard zamieszkiwania.
Chcielibyœmy, aby nasze realizacje
wychodzi³y poza plan minimum.
Marzeniem jest, aby mieszkañcy czuli
to przez pryzmat w³asnego komfortu
zamieszkiwania w zasobach zarz¹dzanych przez Spó³dzielniê i podzielali
opiniê, ¿e nie chodzi tylko o niepogarszanie w³aœciwoœci u¿ytkowych
i sprawnoœci technicznej budynków,
ale o podnoszenie standardu.
Przyjmuje siê, ¿e odpis na fundusz
remontowy winien stanowiæ 1 procent
wartoœci odtworzeniowej budynku
mieszkalnego. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Dolnoœl¹skiego
w chwili obecnej wskaŸnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m 2
powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla województwa
dolnoœl¹skiego wynosi 4.401z³/m2.
Idealn¹ sytuacj¹ by³oby wiêc, gdyby
odpis na fundusz remontowy kszta³towa³ siê na poziomie 4,41z³/m 2 .
Oczywiœcie jesteœmy dalecy od tego
idea³u. Istotne jest jednak, ¿eby
zdawaæ sobie sprawê, ¿e stawka
odpisu na poziomie nieca³ej z³otówki
2
za m , to nawet nie minimum do
zabezpieczenia potrzeb remontowych
budynku.
Mamy nadziejê, ¿e wiêkszoœæ
Mieszkañców rozumie tak¹ potrzebê
i kieruje siê odpowiedni¹ zapobiegliwoœci¹. Widzimy to i doceniamy,
gdy do naszej Spó³dzielni wp³ywaj¹
wnioski Rad Nieruchomoœci poszczególnych budynków o podwy¿szenie
stawki odpisu na fundusz remontowy.
W roku 2020 by³o takich wniosków
tylko 5, a w 2021 wnioski dotycz¹ 11
budynków. Niestety, jeszcze nie
wszyscy podchodz¹ do tego tematu
uwzglêdniaj¹c przytaczane argumenty.
Wiele osób blokuje wszelkie inicjatywy
Rad Nieruchomoœci i wspó³mieszkañców o sukcesywne urealnianie funduszu remontowego, nie dostrzegaj¹c
wagi problemu, potrzeb remontowych,
koniecznoœci przeciwdzia³ania degradacji technicznej budynków. Z tego
powodu ró¿nica w stawkach odpisu
na fundusz remontowy budynków
w zasobach JSM wynosi nawet
2,06 z³.m2/m-c.
Mam nadziejê, ¿e te istotne informacje przekonaj¹ nieprzekonanych,
zachêc¹ do analizy faktów i podejmowania decyzji s³u¿¹cych przecie¿
w konsekwencji samym mieszkañcom.
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Szanowni Pañstwo,
Za nami kolejne bie¿¹ce analizy ekonomicznofinansowe za ostatnich 12 miesiêcy, które potwierdzi³y wp³yw ci¹g³ego wzrostu cen materia³ów
i us³ug na poziom wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem zasobów. To oczywiste, ¿e Jeleniogórska
Spó³dzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje w okreœlonych realiach gospodarczych i podlega skutkom
ekonomicznym zachodz¹cych zmian.
Przed nami kolejne zapowiadane wzrosty istotnych
elementów koszto-twórczych, w tym miêdzy innymi
wzrost p³acy minimalnej (z 2.800 z³ brutto w 2021r. do
planowanych 3.000 z³ brutto w 2022r. wzrost o 7,1%),
wzrost minimalnej stawki godzinowej (z 18,30 z³ do
19,60 z³ brutto), przewidywany wzrost cen energii,
wody, energii cieplnej, cen paliw – to wszystko przek³ada siê bezpoœrednio równie¿ na wzrost cen us³ug
i towarów. Przed nami wiêc kolejne, niezale¿ne od
Spó³dzielni, wzrosty cen materia³ów, mediów oraz
wzrost kosztów, wszystkich œwiadczonych na rzecz
Spó³dzielni us³ug i robót, co oznaczaæ bêdzie dalszy
sta³y wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania
zasobów.
Z op³aty eksploatacyjnej finansowane s¹ miêdzy
innymi koszty utrzymania czystoœci budynków
i terenów zewnêtrznych, koszenia i utrzymania
zieleni, utrzymania zimowego, koszty obowi¹zkowych przegl¹dów budynków i urz¹dzeñ, utrzymania
i obs³ugi technicznej nieruchomoœci i urz¹dzeñ,
szeregu innych us³ug zwi¹zanych z bie¿¹c¹
eksploatacj¹ i konserwacj¹ budynków, koszty
mediów dostarczanych do czêœci wspólnych, koszty
ubezpieczenia, obs³ugi administracyjnej oraz
utrzymania biur Spó³dzielni i wiele innych.
Ka¿d¹ wydawan¹ z³otówkê wniesion¹ przez
Pañstwa w op³atach eksploatacyjnych ogl¹damy dwa

razy – robimy to ka¿dego dnia. Zarz¹d Spó³dzielni
nieprzerwanie podejmuje aktywne dzia³ania
zmierzaj¹ce do obni¿enia kosztów eksploatacji
i utrzymania zasobów. Dokonywane s¹ sukcesywne
zmiany organizacyjne od momentu objêcia przeze
mnie funkcji Prezesa zatrudnienie spad³o o ok.10
etatów. Podstawowym standardem s¹ negocjacje
warunków wspó³pracy z firmami zewnêtrznymi
realizuj¹cymi dostawy, roboty i us³ugi na rzecz
Spó³dzielni oraz szereg innych dzia³añ zmierzaj¹cych
do obni¿enia kosztów. Przy obecnym poziomie
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych,
o których wspomina³em wczeœniej, dzia³ania te nie
wytrzymuj¹ w starciu z realiami ¿ycia gospodarczego. Ju¿ teraz coraz czêœciej doœwiadczamy
ogromnych trudnoœci z pozyskaniem i utrzymaniem
wykonawców. Dokonane analizy pokazuj¹, ¿e
obowi¹zuj¹ca obecnie stawka eksploatacyjna nie
pokryje kosztów do poniesienia przez Spó³dzielniê na
eksploatacjê i utrzymanie zasobów w roku 2022.
Przepisy ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
stanowi¹, ¿e przychody z tytu³u op³at eksploatacyjnych powinny w ca³oœci pokrywaæ ponoszone
koszty.
Pragnê zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dziêki
prowadzeniu prawid³owej gospodarki finansowej
(w tym równie¿ na etapie planowania przychodów
i kosztów oraz opracowania planu gospodarczego)
w Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej nie
wystêpuj¹ problemy z zabezpieczeniem œrodków
finansowych na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ i na realizacjê
planowanych dzia³añ.
Sytuacja finansowa Spó³dzielni jest stabilna o czym
œwiadcz¹ wyniki finansowe i wskaŸniki ekonomiczne.
Nie wystêpuj¹ zagro¿enia w poszczególnych
segmentach jej dzia³alnoœci, co potwierdza badanie

Remont mieszkania to nie
„Wolnoæ Tomku w swoim domku”…
Myœl¹c o remoncie mieszkania nale¿y pamiêtaæ, ¿e
planowane prace nale¿y pisemnie zg³osiæ Spó³dzielni
i uzyskaæ zgodê na ich przeprowadzenie. Pismo
z okreœleniem zakresu planowanych robót nale¿y
przes³aæ do Administracji.
Prace remontowe nale¿y rozpocz¹æ po otrzymaniu pisemnej zgody w³aœciwej administracji
wraz z okreœleniem warunków technicznych ich
wykonania.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e szereg prac wymaga
szczegó³owych uzgodnieñ technicznych takich jak:
zmiana uk³adu pomieszczeñ i ich funkcji ( likwidacja
œcian dzia³owych), wymiana okien, monta¿ rolet
zewnêtrznych, remont instalacji elektrycznej,
wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zakazane jest trwa³e
zabudowywanie pionów wodnych, kanalizacyjnych,
uniemo¿liwiaj¹ce s³u¿bom technicznym JSM
usuwanie awarii. Bezwzglêdnie zakazane jest
ingerowanie w elementy noœne konstrukcji budynku,
dokonywanie samowolnych przeróbek instalacji
gazowej. Nie mo¿na samowolnie usuwaæ plomb
z urz¹dzeñ pomiarowych: wodomierzy, podzielników
ciep³a oraz zaworów.
Prace remontowe instalacji elektrycznej i instalacji
gazowej musz¹ byæ wykonywane przez osoby
z uprawnieniami bran¿owymi, a po ich wykonaniu
nale¿y przed³o¿yæ stosowne dokumenty odbiorowo –
pomiarowe.
Niektóre zakresy prac mog¹ wymagaæ uzyskania
pozwolenia na budowê/przebudowê i dlatego tym

bardziej nie nale¿y podejmowaæ takich ingerencji
samodzielnie. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e budynki
w zasobach Spó³dzielni zbudowane zosta³y
w technologii wielkiej p³yty, która jest zupe³nie
innym rozwi¹zaniem konstrukcyjnym ni¿ œciany
budowane z bloczków czy pustaków. Dlatego dla
bezpieczeñstwa wszystkich mieszkañców budynków
nale¿y przestrzegaæ wskazanych tu zasad.
Najmniej k³opotliwe bêd¹ prace wewn¹trz
mieszkania zwi¹zane z bie¿¹c¹ konserwacj¹, które
nie ingeruj¹ w czêœci wspólne budynku. Do takich
prac nale¿y malowanie œcian, tapetowanie, k³adzenie
glazury i terakoty, wymiana pod³óg, k³adzenie paneli.
Szczególnych procedur formalnych nie wymaga te¿
wymiana armatury np. umywalki, muszli wc, kabiny
prysznicowej itp.
Regulamin okreœlaj¹cy obowi¹zki Spó³dzielni
i u¿ytkowników lokali w zakresie napraw wewn¹trz
lokali (dostêpny na naszej stronie www.jsmjg.pl
w zak³adce regulaminy) precyzuje jakie roboty
le¿¹ po stronie Mieszkañca, a jakie zleca JSM
w ramach zadañ wykonywanych w oparciu
o fundusz remontowy.
W trakcie wykonywania remontu wiele prac
mo¿e wp³ywaæ bezpoœrednio na bezpieczeñstwo
mieszkañców budynku oraz ich mienie a tak¿e
na komfort zamieszkiwania, dlatego te¿, nale¿y
zawsze pisemnie zg³osiæ Administracji planowany
remont wraz z okreœleniem zakresu prac i otrzymaæ
stosown¹ zgodê oraz warunki techniczne ich
realizacji.

przeprowadzone przez bieg³ego rewidenta. Swoje
zobowi¹zania wobec dostawców, wykonawców robót
i us³ug, pracowników, instytucji, organów i innych
kontrahentów Spó³dzielnia reguluje terminowo i nie
jest obci¹¿ana odsetkami za zw³okê, co œwiadczy
o w³aœciwym zarz¹dzaniu finansami cz³onków
Spó³dzielni.
Wzrost stawek op³at eksploatacyjnych od stycznia
2022 roku, zatwierdzony uchwa³ami Rady Nadzorczej, jest wzrostem niezbêdnym i najni¿szym
mo¿liwym. Nowe stawki skalkulowano tak, aby skutki
finansowe by³y jak najmniej odczuwalne dla Pañstwa
bud¿etów domowych, ale jednoczeœnie, aby
pokrywane koszty zabezpiecza³y prawid³owe, p³ynne
funkcjonowanie naszej Spó³dzielni.
Zgadzamy siê z Pañstwa s³usznymi oczekiwaniami
¿ycia w bezpiecznych, zadbanych i coraz piêkniejszych osiedlach. Podobnie jak Pañstwo, nie
chcemy zaprzepaœciæ dotychczas osi¹gniêtych
efektów, z których jesteœmy dumni nie mniej ni¿ nasi
Mieszkañcy. Nie mo¿na pozwoliæ na destrukcyjne
skutki niedoszacowania potrzeb finansowych
utrzymania zasobów.
Chcia³bym z ca³¹ determinacj¹ zapewniæ Pañstwa,
¿e bêdziemy nadal czyniæ wszelkie starania, aby
osi¹gaæ jak najlepszy efekt przy mo¿liwie
minimalnych nak³adach finansowych. W przypadku
potrzeby dodatkowego wyjaœnienia nurtuj¹cych
Pañstwa w¹tpliwoœci pozostajemy do Pañstwa
dyspozycji.
Miros³aw Garbowski
Prezes Zarz¹du Jeleniogórskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej

MO¯LIWOŒÆ REZYGNACJI
Z PAPIEROWYCH KSI¥¯ECZEK
OP£AT
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa ponownie przypomina, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ rezygnacji z otrzymywania papierowych ksi¹¿eczek op³at – potocznie
zwanych czynszowymi. Dotyczy to osób
wnosz¹cych op³aty drog¹ elektroniczn¹
(p³atnoœci internetowe lub w formie
zlecenia sta³ego z³o¿onego w obs³uguj¹cym Pañstwa banku).
Dla przekazania nam takiej dyspozycji
wystarczy z³o¿yæ pisemne oœwiadczenie
o rezygnacji z otrzymywania ksi¹¿eczki
op³at od 2022 roku. W oœwiadczeniu
nale¿y koniecznie podaæ numer indeksu
lokalu. Podpisane przez uprawnionego
wnioskodawcê oœwiadczenie nale¿y
z³o¿yæ do 31 paŸdziernika 2021 roku
w Biurze Obs³ugi Mieszkañców JSM przy
ul. Ró¿yckiego 19, w Administracji
swojego osiedla lub przes³aæ poczt¹.
O swojej decyzji mog¹ nas równie¿
Pañstwo poinformowaæ drog¹ elektroniczn¹ za poœrednictwem serwisu eBOK
lub bezpoœrednio na adres dzia³u
czynszów: ec@jsmjg.pl.
Je¿eli korzystacie Pañstwo z kilku
ksi¹¿eczek op³at (dla kilku lokali)
w dyspozycji winny byæ wskazane lokale
których dyspozycja dotyczy.
Dla osób które z³o¿¹ tak¹ rezygnacjê,
ksi¹¿eczki op³at od 2022 roku nie bêd¹
drukowane.
Osoby, które w latach ubieg³ych
zrezygnowa³y z papierowej ksi¹¿eczki
nie sk³adaj¹ ponownych oœwiadczeñ.
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KILKA S£ÓW O SPRAWACH TRUDNYCH
– WZROST STAWKI EKSPLOATACYJNEJ W 2022 ROKU

Z ¯YCIA MIASTA

NOWA ODS£ONA
KALENDARZA IMPREZ

Nie przegap co dzieje
siê w Stolicy
Karkonoszy i Regionie !

Kalendarz imprez w nowej ods³onie jest
skierowany zarówno dla mieszkañców
Jeleniej Góry i okolic, jak i dla
wszystkich tych, którzy chc¹ odwiedziæ
nasze miasto. Du¿¹ zmian¹ jest
rozszerzenie kategorii wydarzeñ.
W nowym kalendarzu imprez znajdziesz nie tylko wydarzenia kulturalne
zwi¹zane z naszym miastem, ale tak¿e
wydarzenia sportowe, edukacyjne,
wspieraj¹ce rozwój fizyczny i duchowy,
obchody wa¿nych uroczystoœci oraz
informacje o ró¿nego rodzaju
spotkaniach b¹dŸ zajêciach, które
mog¹ zainteresowaæ ka¿dego.
Rozszerzamy nasz kalendarz w stronê
Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wystarczy w³¹czyæ filtr „W regionie”
i poka¿¹ nam siê najciekawsze
wydarzenia w okolicy.
Co zawiera nowy Kalendarz imprez?
Mo¿liwoœæ filtrowania wydarzeñ przez
u¿ytkowników wed³ug kategorii,
instytucji, informacji „dla dzieci” i nie
tylko! Ka¿da podstrona wydarzenia,
oprócz szczegó³owego opisu, zawiera
dodatkowo mapê z naniesion¹
lokalizacj¹, co jest bardzo przydatne
szczególnie dla turystów przyje¿d¿aj¹cych w Karkonosze.
Przejrzystoœæ, funkcjonalnoœæ a przede
wszystkim na bie¿¹co aktualizowana
baza wydarzeñ mo¿e pomóc w zaplanowaniu w ciekawy sposób czasu
wolnego, weekendu czy nawet urlopu.
Nowy kalendarz imprez dostêpny jest
nie tylko na stronie internetowej miasta,
ale równie¿ w aplikacji mobilnej Jeleniej
Góry.
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Policjant „pierwszego
kontaktu” z ulicy
Kiepury 32
Rozmowa z aspirantem sztabowym
Jackiem Grekiem dzielnicowym
z komisariatu I Policji w Jeleniej Górze.

„Funkcjonariusz pierwszego kontaktu” – takim has³em reklamuje
policja pracê dzielnicowego.
W polskiej policji s³u¿y dziœ osiem
tysiêcy dzielnicowych. A praca
to trudna, bo prawie ca³y czas
w terenie. Bez spektakularnych
akcji, bardzo odpowiedzialna i ¿mudna, wymagaj¹ca specyficznych
umiejêtnoœci interpersonalnych
poniewa¿ dzielnicowi utrzymuj¹
bezpoœredni kontakt ze spo³ecznoœciami lokalnymi.

Pracuje Pan w policji od ponad
15 lat. Jako dzielnicowy jest Pan
funkcjonariuszem zatrudnionym
w pionie prewencji. Jaki jest obszar
Pana dzia³ania? Jakie problemy
pojawiaj¹ siê najczêœciej w Pana
rewirze?
J.G: Moim obszarem dzia³ania jest
teren osiedla Zabobrze, a konkretnie
ulice Elsnera, Moniuszki, Noskowskiego. Aktualny plan priorytetowy, to
poprawa bezpieczeñstwa w rejonie
marketu Kaufland w Jeleniej Górze
pod k¹tem wystêpowania tam zjawiska ¿ebractwa oraz wyeliminowania

spo¿ywania alkoholu w miejscu
zabronionym ustaw¹. Zajmujê siê
przede wszystkim problematyk¹
zwi¹zan¹ z przemoc¹ w rodzinie,
realizujê strategiê dzia³añ profilaktycznych i zapobiegawczych w œrodowisku nieletnich, wspó³pracujê
z pedagogami szkolnymi. Diagnozujê
wspólnie z mieszkañcami nasze
lokalne problemy, ustalam ich przyczyny i pomagam znaleŸæ skuteczny
sposób ich rozwi¹zania. Aktualne
problemy to gromadzenie siê
w godzinach nocnych osób, które
zak³ócaj¹ porz¹dek, wykroczenia
w ruchu drogowym np. nieprawid³owe
parkowanie. Uci¹¿liwe dla blokowisk
s¹ d³ugotrwa³e remonty, pozostawianie psów bez opieki, które wyciem
zak³ócaj¹ spokój s¹siadom, „miejsca
strachu”, czyli tereny nieoœwietlone,
które wskazuj¹ mieszkañcy jako
obszar niebezpieczny. Wspólnie
z Zarz¹dem Dróg i Mostów typujemy
do wyciêcia drzewa, które stanowi¹
zagro¿enie. Zdarzaj¹ siê tak¿e
zg³oszenia dotycz¹ce osób agresywnych lub bêd¹cych pod wp³ywem
alkoholu, powoduj¹cych zgorszenie
w miejscach publicznych. Takie osoby
doprowadzamy do miejsca zamieszkania aby wytrzeŸwia³y b¹dŸ do
pomieszczenia dla osób zatrzymanych
tzw. „PDOZ.” Prowadzê szereg
spotkañ z mieszkañcami, najczêœciej
s¹ to spotkania z seniorami.
Najwa¿niejszym aspektem mojej
pracy jest jednak monitorowanie
sytuacji w rodzinach, interwencje
domowe.
Proszê opowiedzieæ naszym czytelnikom o procedurze zg³aszania
przemocy w rodzinie.
J.G: Ofiary przemocy domowej
zwykle s¹ wystraszone, do przeprowadzenia wywiadu z nimi najczêœciej
dochodzi w komisariacie, rzadziej
w mieszkaniach. Po przeprowadzeniu
wywiadu zostaje postawiona diagnoza, która ma potwierdziæ czy
w rodzinie rzeczywiœcie dochodzi do
przemocy. Czy nie jest to konflikt
interesów. W uzasadnionych przypadkach, jeœli potwierdzone jest
stosowanie przemocy w rodzinie
dzielnicowy podejmuje czynnoœci
w ramach procedury „Niebieskiej
karty” (NK). Ka¿dorazowo sporz¹dzany jest formularz ”Niebieska
karta”, której orygina³ zostaje
przekazany do Miejskiego Oœrodka

Awaria ? Leje siê woda ?
Reaguj !!!
Co zrobiæ ?
1. Zakrêæ zawory wodne
2. Powiadom dzia³ Dzia³ Techniczny JSM
tel. 75-75-221-99
Podczas awarii, gdy wystêpuj¹ przecieki oraz
zalewane s¹ mieszkania, w pierwszej kolejnoœci
nale¿y zminimalizowaæ rozprzestrzenianie siê wody
i skutków awarii, poprzez zakrêcenie zaworów przy
wodomierzach mieszkaniowych lub zaworów pod
pionem mieszkania, jeœli awaria wyst¹pi³a na pionie

Pomocy Spo³ecznej Przewodnicz¹cemu Zespo³u Interdyscyplinarnego,
w sk³ad którego wchodz¹ pracownicy
socjalni Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, przedstawiciele miejskiej
komisji rozwi¹zywania problemów
alkoholowych, przedstawiciele policji,
ochrony zdrowia i organizacji pozarz¹dowych. Na spotkania owych grup
roboczych zapraszane s¹ oddzielnie
ofiary przemocy w rodzinie oraz
sprawcy przemocy. Musimy pamiêtaæ
o tym, ¿e wszczêcie procedury NK nie
wymaga zgody osoby dotkniêtej
przemoc¹ w rodzinie. Istot¹ sprawy
jest to, ¿e ka¿da osoba doznaj¹ca
przemocy ma prawo do uzyskania
bezp³atnej pomocy ze strony w³aœciwych s³u¿b i instytucji. Mam tu
na myœli interwencjê kryzysow¹,
wsparcie, poradnictwo medyczne
i prawne, badanie lekarskie, bezpieczne schronienie, ochronê przed
dalszym skrzywdzeniem.
Nawet dzisiaj w bie¿¹cych informacjach Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze zosta³a
zamieszczona informacja o aresztowaniu na 3 miesi¹ce zamieszka³ego
na Zabobrzu 42 – latka, który znêca³
siê fizycznie i psychicznie nad by³¹
partnerk¹.
Ile procedur NK wszczyna³ Pan
w ci¹gu ostatniego roku?
J.G: W 2020 prowadzi³em jednoczeœnie 27 takich przypadków,
obecnie prowadzê 4.
Ofiarami przemocy w rodzinie s¹
najczêœciej kobiety, ale zdarzaj¹ siê
te¿ mê¿czyŸni.
Wróæmy teraz do adresu Kiepury
32.
J.G : Ju¿ od d³u¿szego czasu przy
ulicy Kiepury 32 w Jeleniej Górze, na
Osiedlu Zabobrze w pomieszczeniach
po by³ym komisariacie funkcjonuje
punkt przyjêæ interesantów, w którym
przyjmuj¹ dzielnicowi z rewiru II
dzielnicowych. Natomiast dzielnicowi
z rewiru I przyjmuj¹ w komisariacie
przy ul. Armii Krajowej 5. Aktualnie
z powodu pandemii przyjmujemy
interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem
telefonu: 478731150 .
W rewirze pracuje kierownik – aspirant sztabowy Micha³ GóŸdŸ i 7
dzielnicowych, w tym dzielnicowi
z Je¿owa i z Janowic Wielkich.
Umiejscowienie rewiru na Zabobrzu
podyktowane jest przede wszystkim

wodnym lub u s¹siada powy¿ej. Zawory pod
pionowe znajduj¹ce siê w piwnicy opisane s¹
kolorowa czcionk¹: niebiesk¹ dla zaworów zimnej
wody, czerwon¹ dla zaworów ciep³ej wody
i cyrkulacji oraz zielon¹ dla zaworów centralnego
ogrzewania.
Dlatego ju¿ dziœ zachêcamy do zapoznania siê
z rozmieszczeniem zaworów podpionowych
w piwnicy nie tylko w³asnego mieszkania ale
i s¹siadów obok, aby szybciej zareagowaæ w razie
potrzeby. Mieszkañcowi zakrêcenie zaworów
zajmie minutê, a dojazd pracowników dzia³u
technicznego znacznie d³u¿ej !!! Dlatego najpierw
dzia³amy !!! Nastêpnie powiadamiamy dzia³

tym, ¿e od kilku lat zmienia siê rola
dzielnicowego w spo³eczeñstwie. Ma
on byæ, tzw. „policjantem pierwszego
kontaktu”, z którym mieszkañcy
Zabobrza i ulic przyleg³ych mog¹ siê
w razie potrzeby skontaktowaæ.
Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e
nadal zawiadomienia o pope³nieniu
przestêpstwa nale¿y zg³aszaæ w Komisariacie I Policji w Jeleniej Górze
przy ul. Armii Krajowej 5. Dzielnicowi
nie pe³ni¹ s³u¿by ca³odobowo.
W sytuacjach nag³ych lub wypadkach
zagra¿aj¹cych bezpoœrednio ¿yciu
i zdrowiu nale¿y korzystaæ z numerów
alarmowych 112. Mamy tak¿e narzêdzia u³atwiaj¹ce kontakt obywateli
z Policj¹ s¹ to aplikacje: „Dzielnicowy
bli¿ej nas”, Krajowa Mapa Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa”, „Moja Komenda”.
Jak wygl¹da Pana dzieñ pracy ?
J.G: Na pocz¹tku odprawa do s³u¿by,
wyjœcie w rejon na obchód i pe³nienie
kilkugodzinnej s³u¿by w terenie.
W czasie s³u¿by muszê znaleŸæ czas
na pracê biurow¹ celem sporz¹dzenia
dokumentacji z przeprowadzonych
ustaleñ i wykonanych czynnoœci
s³u¿bowych. Dzielnicowy pracuje
w systemie dwuzmianowym: s³u¿ba
ranna i popo³udniowa, w razie
koniecznoœci mo¿e pe³niæ równie¿
s³u¿bê nocn¹.
Karaæ czy pouczaæ? Co Pana
zdaniem bardziej skutkuje?
J.G: Policjant w przypadku ujawnienia wykroczenia sam decyduje
o konsekwencjach prawnych jakie ma
wyci¹gn¹æ w stosunku do sprawcy
pope³nionego czynu. Wobec sprawcy
wykroczenia mo¿e, w zale¿noœci od
charakteru, sposobu lub skali pope³nionego wykroczenia, na³o¿yæ
mandat karny, skierowaæ wniosek do
S¹du Rejonowego, b¹dŸ zastosowaæ
œrodek oddzia³ywania wychowawczego, który jest naj³agodniejsz¹
form¹ czyli zwrócenie uwagi lub
zastosowanie pouczenia. Policjant
wyci¹ga konsekwencje adekwatne do
pope³nionego wykroczenia. Pouczenie
jest równie¿ bardzo skuteczn¹ form¹
i czêsto stosowan¹.
Mam nadziejê , ¿e dziêki tej
rozmowie przybli¿yliœmy naszym
czytelnikom charakter pracy
dzielnicowego. Dziêkujê za wywiad
i do zobaczenia na naszym osiedlu.
J.SK

techniczny oraz dy¿urnych konserwatorów pod
numerem telefonu 75-75-221-99.
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Œmieræ naszych najbli¿szych to szok,
niedowierzanie i rozpacz. Jednak gdy
nadejdzie ten trudny czas, musimy
zmierzyæ siê równie¿ z uregulowaniem
formalnoœci zwi¹zanych z maj¹tkiem
zmar³ego i prawem do spadku.
Na wstêpie zaznaczyæ trzeba, i¿ nie
ma obowi¹zku przeprowadzania
postêpowania spadkowego. Je¿eli
zmar³y nie pozostawi³ maj¹tku w postaci nieruchomoœci (dom, mieszkanie,
dzia³ki gruntu), papierów wartoœciowych (np. akcje, obligacje) lub takich
ruchomoœci, jak na przyk³ad samochód, w którego dokumentach zmar³y
widnieje, jako w³aœciciel b¹dŸ wspó³w³aœciciel – postêpowanie takie nie
bêdzie potrzebne. W innych przypadkach postêpowanie spadkowe jest
konieczne, bo bêdziemy musieli
wykazaæ, ¿e jesteœmy spadkobiercami, na przyk³ad chc¹c wpisaæ
siebie do ksiêgi wieczystej jako
w³aœciciela odziedziczonej nieruchomoœci. Niezale¿nie od tego, ¿e
faktycznie jesteœmy spadkobierc¹, bez
formalnego stwierdzenia nabycia
spadku nie bêdziemy mogli rozporz¹dzaæ mieniem zmar³ego.
Postêpowanie spadkowe jest dwuetapowe i dzieli siê na postêpowanie
o stwierdzenie nabycia spadku oraz
postêpowanie o dzia³ spadku. Pierwszy etap okreœla, kto jest spadkobierc¹
i w jakich udzia³ach dziedzicz¹ spadkobiercy. Drugi etap wyznacza, jakie
przedmioty wchodz¹ w sk³ad spadku
i kto konkretnie otrzymuje je na
w³asnoœæ.
Etapem od którego musimy zacz¹æ,
jest postêpowanie o stwierdzenie
nabycia spadku. Postêpowanie takie
mo¿emy przeprowadziæ na dwa
sposoby. Pierwszy z nich to droga
s¹dowa, a jej rozpoczêciem jest
z³o¿enie wniosku do s¹du rejonowego
– wydzia³u cywilnego - w³aœciwego dla
ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy. We wniosku nale¿y
przede wszystkim wskazaæ wnioskodawcê, okreœliæ spadkobierców
zgodnie ze stanem w³asnej wiedzy,
wskazaæ czego wnioskodawca siê
domaga, uzasadniæ wniosek i przedstawiæ wymagane dokumenty, w tym
odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy
aktów urodzenia, z których wynikaæ
bêdzie pokrewieñstwo spadkobierców
i inne. Szczegó³owych i niezbêdnych
informacji, co powinien zawieraæ
wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku, jakie dokumenty winny zostaæ
do³¹czone do wniosku oraz jak¹ iloœæ
odpisów wniosku nale¿y do³¹czyæ udziela s¹d rejonowy.
Po przeprowadzeniu rozprawy s¹d
wydaje postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku. Na rozprawê wzywany jest wnioskodawca oraz wszystkie
osoby, które mog¹ byæ spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi.
Jest to postêpowanie tañsze jeœli
chodzi o koszty, jednak¿e trwaj¹ce
obecnie nawet kilka miesiêcy.Drugi

sposób, to uzyskanie u notariusza tzw.
aktu poœwiadczenie dziedziczenia.
Jest to forma szybsza od drogi
s¹dowej, jednak¿e mo¿liwa tylko
w przypadkach, gdy grono spadkobierców jest znane, ustalone i zgodne.
Nale¿y dodaæ, ¿e u notariusza musz¹
stawiæ siê wszyscy spadkobiercy
jednoczeœnie. Spadkobiercy wybieraj¹
dowolnego notariusza i nie musi mieæ
to zwi¹zku z miejscem ostatniego
zamieszkania spadkodawcy. Nie
w ka¿dym przypadku bêdzie mo¿liwe
skorzystanie z drogi aktu notarialnego.
Przeszkod¹ formaln¹ mo¿e byæ miêdzy
innymi brak zgody wszystkich spadkobierców co do aktu poœwiadczenia
dziedziczenia, fakt, ¿e dziedziczenie
nastêpuje na podstawie testamentu
szczególnego (np. testament ustny) lub
kiedy podczas sporz¹dzania protoko³u
dziedziczenia oka¿e siê, ¿e nie zosta³y
ujawnione wszystkie osoby mog¹ce
byæ spadkobiercami.
W przypadku braku przeszkód
formalnych notariusz, podczas jednego spotkania, sporz¹dza protokó³
dziedziczenia, sporz¹dza akt poœwiadczenia dziedziczenia oraz dokonuje
wpisu do rejestru aktów poœwiadczenia
dziedziczenia prowadzonego przez
Krajow¹ Radê Notarialn¹. Op³aty
s¹ nieco wy¿sze - do ustalenia
w kancelarii notarialnej. Zarejestrowany notarialny akt poœwiadczenia
dziedziczenia i prawomocne postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia
spadku maj¹ takie same skutki prawne.
Kolejnym etapem, po uzyskaniu
prawomocnego postanowienia s¹du
o stwierdzeniu nabycia spadku lub
notarialnego aktu poœwiadczenia
dziedziczenia, jest podzia³ spadku.
Dzia³ masy spadkowej mo¿e byæ
dokonany przed s¹dem lub przed
notariuszem. Tak samo jak w pierwszym etapie postêpowania spadkowego, notariusz sporz¹dzi umowê
o dzia³ spadku, ale tylko w przypadku,
gdy spadkobiercy s¹ zgodni co do
sposobu podzia³u maj¹tku spadkowego. Drugi sposób to z³o¿enie
odpowiedniego wniosku do s¹du.
Postêpowanie o dzia³ spadku s¹d
przeprowadzi zarówno, gdy spadkobiercy s¹ zgodni co do podzia³u masy
spadkowej, jak równie¿ gdy wystêpuje
miêdzy nimi konflikt. Wniosek do s¹du
mo¿e z³o¿yæ ka¿dy ze spadkobierców.
W ka¿dym przypadku spadkobierca
musi przedstawiæ projekt podzia³u
spadku. Ani s¹d ani notariusz nie zrobi¹
tego za spadkobiercê. Oczywiœcie
prowadzenie postêpowania o dzia³
spadku nie bêdzie potrzebne, gdy jest
tylko jeden spadkobierca.
Szczegó³owych i aktualnych informacji na temat sposobu przeprowadzenia postêpowania spadkowego,
niezbêdnych dokumentów oraz obowi¹zuj¹cych op³at udzieli zawsze s¹d
rejonowy lub kancelaria notarialna.
B.R
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JELENIOGÓRSKI BUD¯ET
OBYWATELSKI
- jak oddaæ swój g³os
Kto i jak mo¿e oddaæ swój g³os?
· Prawo udzia³u w g³osowaniu ma ka¿dy
mieszkaniec Jeleniej Góry.
· G³osowanie odbywa siê elektronicznie na Portalu
Partycypacji Spo³ecznej lub papierowo w punktach
do g³osowania, w terminie 5 - 12 paŸdziernika
2021r.
· G³osuj¹cy decyduje, któr¹ formê oddania g³osu
wybiera.
G³osowanie w formie papierowej
· Wykaz stanowisk do g³osowania w formie
papierowej (na kartach do g³osowania) zostanie
podany przez Urz¹d Miasta Jelenia Góra do
publicznej wiadomoœci przed g³osowaniem,
o czym powiadomimy Pañstwa niezw³ocznie.
· W celu zapewnienia bezpoœrednioœci g³osowania,
papie-rowe karty do g³osowania bêd¹ numerowane i
wydawane pojedynczo mieszkañcom w punktach do
g³osowania.
· W przypadku stwierdzenia z³o¿enia dwóch
formularzy o tych samych numerach, g³osy oddane
na tych formularzach uznaje siê za niewa¿ne.
· Po zatwierdzeniu formularza przez g³osuj¹cego,
uzupe³nienie lub zmiana wskazania nie bêdzie
mo¿liwa.
G³osowanie elektroniczne
· Proces g³osowania w Portalu Partycypacji
Spo³ecznej odbywa siê w zak³adce bud¿et
obywatelski poprzez klikniêcie „ODDAJ G£OS” przy
wybranych projektach.
· Portal Partycypacji Spo³ecznej znajduje siê pod
adresem
konsultacje.jeleniagora.pl

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

Obiekty kot³owni przed rozbiórk¹

Dobieg³y koñca prace zwi¹zane z modernizacj¹
instalacji i sieci cieplnych, rozbiórk¹ obiektów po by³ej
kot³owni oraz uporz¹dkowaniem przyleg³ych terenów,
o których informowaliœmy w marcowym i czerwcowym
wydaniu naszej gazety. Teren wokó³ budynków uleg³
radykalnemu przeobra¿eniu.
Oprócz poprawy bezpieczeñstwa i komfortu
zamieszkiwania, co osi¹gniêto dziêki rozbiórce
zdegradowanych budowli po by³ej kot³owni,
zasypaniu starych placów na opa³, uprz¹tniêciu
i wyrównaniu terenu, uzyskano te¿ efekt dodatkowy
w postaci strefy zieleni wzd³u¿ budynku i nowych
miejsc do parkowania samochodów. Elewacja
budynku nr 20 w miejscu, w którym przylega³a do
niego stara kot³ownia zosta³a odnowiona
i docieplona, co te¿ wp³ynê³o na estetykê miejsca.
Jednoczeœnie, co chyba najwa¿niejsze, przedsiêwziêcie przynios³o wymierne efekty ekonomiczne dla
mieszkañców. Podsumowane za 12 m-cy zu¿ycie
ciep³a na cele ogrzewania spad³o o 9 %, a zu¿ycie
ciep³a na cele podgrzania wody o 17 % w stosunku do

zu¿ycia w analogicznym okresie poprzedniego
sezonu grzewczego. Zmniejszenie zu¿ycia nast¹pi³o
w najzimniejszym okresie grzewczym od wielu lat
(w pozosta³ych budynkach JSM zanotowano
zwiêkszone w tym czasie zu¿ycie ciep³a na cele
ogrzewania o 15 %).
W porównywalnych warunkach nale¿y przyj¹æ, ¿e
zu¿ycie ciep³a na cele ogrzewania zmniejszy³o siê
o 24 %. Pozwoli³o to pomimo znacznie ostrzejszej
zimy i wzrostu cen zakupu ciep³a utrzymaæ koszty
zakupu ciep³a na poziomie z ubieg³ego sezonu.S.C.

Teren po rozbiórce i uporz¹dkowaniu

· U¿ytkownik chc¹cy oddaæ g³os przy u¿yciu portalu,
musi dokonaæ rejestracji i utworzyæ konto
u¿ytkownika w Portalu.
· Rejestracja konta u¿ytkownika w Portalu jest
czynnoœci¹ jednorazow¹ i umo¿liwia udzia³
w kolejnych edycjach JBO.

Chêtnie pomo¿emy Pañstwu
w procedurze rejestracji konta na
Portalu i samym g³osowaniu. W Biurze
Obs³ugi Mieszkañców bêdzie mo¿na
uzyskaæ wszelkie informacje i pomoc.
· Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego
g³osowania, przys³uguje mo¿liwoœæ zag³osowania
na jedn¹ propozycjê w ramach projektów
„twardych”, na jedn¹ propozycjê w ramach
projektów „miêkkich” i na jedn¹ propozycjê
w ramach projektów „zielonych”.
· W ramach projektów zg³oszonych przez JSM,
mog¹ Pañstwo zag³osowaæ(stawiaj¹c znak X) na
projekty o numerach:
19 (projekt "miêkki"),
36 lub 39(projekt "twardy", do wyboru),
38 (projekt "zielony").
Zapraszamy i zachêcamy do g³osowania.
Zag³osujmy i wygrajmy razem!
Szczegó³owe informacje zawarte s¹ w Regulaminie JBO 2022 i dostêpne na stronie
konsultacje.jeleniagora.pl

W³aœciciel restauracji I Love Pasta Pan Grzegorz Kubów specjalnie dla naszych czytelników
udostêpni³ autorski przepis na w³oskie spaghetti. Dla pierwszej osoby, która zadzwoni do
restauracji: tel.578707101 i poda has³o „Gazeta za Bobrem” zosta³a ufundowana w³oska uczta
dla dwóch osób. Osoba dzwoni¹ca nie mo¿e byæ pracownikiem JSM oraz wchodziæ w sk³ad
Zarz¹du i Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Za BOBREM, wrzesieñ 2021
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Jak minê³y wakacje z JSM?
Ju¿ za nami czas wakacyjnej
beztroski, wyjazdów, przygód i niezapomnianych chwil. Pozostan¹ fajne
wspomnienia, zdjêcia i historie, które
jeszcze d³ugo bêd¹ opowiadane
kole¿ankom i kolegom. Jednak nie
wszyscy mogli wyjechaæ na dwa
miesi¹ce, a niektórzy pozostali w domu
przez ca³y wakacyjny okres. Dla tych
wszystkich swoich m³odych mieszkañców, którzy pozostawali w mieœcie,
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa przygotowa³a wiele ciekawych
propozycji. Dzia³o siê naprawdê du¿o.
„Wakacje z JSM” zaczê³y siê 1 lipca,
a skoñczy³y 4 wrzeœnia pe³nym atrakcji
fina³em na boisku przy ul. Noskowskiego.
Przez dwa wakacyjne miesi¹ce
nasze dzieciaki mog³y braæ udzia³
w licznych i ró¿norodnych zajêciach.
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Ka¿dy móg³ wybraæ coœ dla siebie. Ju¿
po raz szósty na terenie placu
rekreacyjno - sportowego przy ulicy
Noskowskiego, w ka¿dy wakacyjny
wtorek i czwartek, odbywa³y siê zajêcia
w ramach akcji „Wakacje z pi³k¹
i pomponem”, której wspó³organizatorem by³o Ognisko TKKF Zabobrze
przy JSM. Treningi pi³karskie, ciesz¹ce
siê ogromnym zainteresowaniem,
prowadzili niezawodni i profesjonalni jak zawsze - trenerzy z Klubu Sportowego „Lotnik” z Je¿owa Sudeckiego.
Zajêcia taneczno-cheerleaderskie
z wielk¹ pasj¹ poprowadzi³y m³ode, ale
niezwykle zaanga¿owane i oddane
tañcowi, trenerki ze Szko³y Tañca
„Kurzak i Zamorski”. Chocia¿ by³y to
taneczne warsztaty dla dzieci, czêsto
brali w nich udzia³ tak¿e rodzice, którzy
dali siê porwaæ atmosferze zabawy

i radoœci, co cieszy nas niezmiernie.
Równie¿ przez ca³e wakacje na placu
rekreacyjnym przy ul. Wi³komirskiego
dzieciaki mog³y braæ udzia³ w drugiej
edycji warsztatów artystycznych
„Dotyk radoœci.”, które prowadzi³y
artystka, instruktorka i pedagog Ewelina Wójtowicz oraz aktorka Teatru
im.C.K.Norwida - Ma³gorzata OsiejGadzina. Dla prowadz¹cych zajêcia
wa¿ne by³o, aby dzieci i rodzice
wspólnie uczestniczyli w warsztatach,
æwiczeniach i zabawie. W tym roku
tematem przewodnim by³y drzewa.
Uczestnicy æwiczyli jogê na trawie,
s³uchali opowieœci o prastarym lesie
i wykonywali wielkoformatowe prace
przedstawiaj¹ce las, a tak¿e maski
i totemy zwierz¹t. W tym roku nowoœci¹
by³y warsztaty teatralne, a prowadz¹ca
je pani Ma³gorzata zdoby³a serduszka
najm³odszych uczestników zajêæ swoj¹
kreatywnoœci¹ i wra¿liwoœci¹. Kto wie –

mo¿e zosta³o zasiane ziarno, z którego
w niedalekiej przysz³oœci wyroœnie
kolejna piêkna artystyczna dusza.
Podczas tegorocznych „Wakacji
z JSM” zaproponowaliœmy dzieciom
udzia³ w zajêciach kolarskich, prowadzonych przez Krzysztofa Zalewskiego
– trenera kolarstwa - osobistego
trenera Mai W³oszczowskiej, Nataliê
Fr¹czek - wielokrotn¹ medalistkê
Mistrzostw Polski w kolarstwie oraz
Micha³a Kuleja - zawodnika MTB..
Treningi prowadzone w dwóch
grupach wiekowych cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem. Zajêcia odbywa³y siê na
placu rekreacyjnym przy ul. Wi³komirskiego, a wraz z nabywanymi umiejêtnoœciami ich uczestnicy wyruszali na
rowerowe treningi w terenie. Myœlimy,
¿e zajêcia kolarskie na sta³e wpisz¹
siê do kalendarza imprez „Wakacji
z JSM”.
Dokoñczenie na str. 9

Dokoñczenie ze str. 8
Tegoroczn¹ nowoœci¹ by³y warsztaty
botaniczno – zielarskie prowadzone
przez pasjonatów ekologii i natury pod
szyldem „Zielony Wulkan”. Na
pierwszych zajêciach, na placu
zabaw przy ul Malczewskiego 18, pod
okiem Macieja Zawieruchy, dzieci
mia³y okazje poznaæ krainê zió³
i zrobiæ w³asnorêcznie zio³o-magnesy.
W trakcie drugich, Marta WiœniewskaZawierucha zdradzi³a dzieciakom
tajemne receptury tworzenia ekologicznych, zio³owych myde³ek. Efekty
pracy ma³ych r¹czek by³y ekologiczne,
kolorowe i cudnie pachn¹ce.
W ramach tegorocznych „Wakacji
z JSM” nie mog³o zabrakn¹æ spotkañ
z Rafa³em Biesiad¹ - klaunem,
performerem, terapeut¹ - znanym
dzieciom g³ównie jako Rufi Rafi. Tych
spotkañ by³o kilka – w lipcu spektakl
interaktywny „Rufi Rafi Show”,
w sierpniu „Historie z Czerwonej walizki
- bajki improwizowane” wspó³tworzone
przez dzieci i rodziców uczestnicz¹cych w wydarzeniu. Warto zaznaczyæ,
¿e to spotkanie zorganizowane w zasobach JSM przy ul. Malczewskiego,
przyci¹gnê³o mnóstwo dzieciaków,
które nie bacz¹c na deszczow¹ pogodê, z ogromnym zaanga¿owaniem

i wyobraŸni¹ uczestniczy³y w tworzeniu
niewiarygodnych historii. Z Rufim
Rafim spotkaliœmy siê równie¿ na
wrzeœniowym zakoñczeniu wakacji.
By³ „Cyrk na kó³kach”, wspólne tañce,
zdjêcia i mnóstwo œwietnej zabawy.
Tam gdzie Rufi Rafi, tam przewa¿nie
w powietrze wzbijaj¹ siê piêkne i kolorowe bañki mydlane. A to œwietny
powód do zachwytu, œmiechu i szalonego biegania za mydlanymi wielobarwnymi „balonikami”. Dzieci
uwielbiaj¹ tego klauna, licznie wraz
z rodzicami ogl¹daj¹ wszystkie
przedstawienia i chêtnie daj¹ siê
wci¹gn¹æ do wspólnej zabawy.
Ju¿ po raz trzeci zorganizowane
zosta³y, lubiane przez Pañstwa seanse
filmowe w ramach „Zabobrzañskiego
Kina Letniego”. Trzy pokazy plenerowe
odbywa³y siê na terenie boiska
sportowego przy ul. Noskowskiego.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê
film animowany dla dzieci „Praziomek”
w re¿. Chrisa Butlera i oczywiœcie
darmowy popcorn. Dwa pokazy („Za
jakie grzechy dobry bo¿e” oraz „Mój
przyjaciel Hachiko”) zosta³y zrealizowane ze œrodków Jeleniogórskiego
Bud¿etu Obywatelskiego.
Ponadto dziêki wspó³pracy z Galeri¹
Sudeck¹, 4 wrzeœnia br. mogli

Pañstwo, bez wysiadania z samochodu zaparkowanego na parkingu
zewnêtrznym galerii, obejrzeæ komediê
Palm Springs, w ramach „Kina
samochodowego pod gwiazdami”.
Ide¹ jaka niezmiennie przyœwieca
Zarz¹dowi JSM w organizowaniu
takich przedsiêwziêæ, jest przede
wszystkim integracja i aktywizacja
mieszkañców, a szczególnie dzieci,
tworzenie wiêzi s¹siedzkich, kreowanie mo¿liwoœci wspólnego spêdzania
wolnego czasu, promowanie aktywnego trybu ¿ycia. Dlatego cieszy nas
ka¿de zainteresowanie naszymi
akcjami, a przede wszystkich aktywny
udzia³ dzieci, a nawet ca³ych rodzin
w organizowanych przez Spó³dzielniê
projektach. Mamy nadziejê, ¿e przeprowadzone zajêcia przynios³y dzieciakom i towarzysz¹cym im opiekunom
wiele radoœci i dobrej zabawy.
Oficjalne „Zakoñczenie wakacji
z JSM” nast¹pi³o w sobotê - 4 wrzeœnia
br. na boisku przy ul. Noskowskiego.
Pogoda dopisa³a. W piêknym s³oñcu,
na boisku pi³karskim przez kilka
godzin towarzyszyliœmy zmaganiom
dzieciêcych dru¿yn pi³karskich.
Ogl¹daliœmy pokazy, ale te¿ mogliœmy
zatañczyæ wspólnie z ma³ymi cheerleaderskami. Poza tym by³y warsztaty

Rebus dla maluchów

BULA
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plastyczne, wspomniane ju¿ warsztaty
botaniczno-zielarskie podczas których
dzieci robi³y pachn¹ce, zio³owe
myde³ka, fotobudka, stanowiska malowania buziek, i szkolenie z pierwszej
pomocy. Swoimi wystêpami zabawia³
wszystkich Rufi Rafi, a pomiêdzy
licznie zgromadzonymi uczestnikami
zabawy kr¹¿y³ król Julian ze znanej
bajki Madagaskar. By³ popcorn i wata
cukrowa. By³o weso³o i ci¹gle jeszcze
wakacyjnie. To wszystko ju¿ za nami
Ci¹g dalszy na pewno nast¹pi. Ju¿
teraz pracujemy nad nowymi, nie
tylko wakacyjnymi, propozycjami dla
cz³onków i mieszkañców naszej
Spó³dzielni - dzieci, doros³ych i ca³ych
rodzin. Wiêc dziêkuj¹c za wspólnie
spêdzony czas i liczne uczestnictwo,
mówimy do zobaczenia wkrótce.
Dziêkujemy naszym partnerom,
którzy mieli swój wa¿ny wk³ad w organizowane przez nas przedsiêwziêcia:
Zdrojowy Teatr Animacji, Miasto
Jelenia Góra, restobar Strefa Smaku,
Grupa GB Grzegorz Bielewicz,
Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo
Remontowe Urz¹dzeñ DŸwigowych,
Divemed, Hurtownia OAZA.

Rebus zosta³ wymyœlony i przygotowany
przez grupê SMERFÓW
z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze.

£A = DA

Na rozwi¹zanie rebusa czekamy do 31 paŸdziernika
pod adresem mailowym: konkurs@jsmjg.pl.
W tytule maila proszê wpisaæ : "Rebus dla maluchów",
a w zg³oszeniu imiê i nazwisko dziecka oraz wiek i numer
telefonu do kontaktu. Wsród uczestnikow konkursu zostan¹
rozlosowane nagrody niespodzianki.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji
listy zwyciêzców w kolejnym wydaniu Gazety oraz na stronie
internetowej i na facebooku organizatora.
Za BOBREM, wrzesieñ 2021
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