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Za BOBREM
GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Mama piecze dzisiaj babkê,
Bo na babkê mamy chrapkê.
Ale teraz gorzkie ¿ale -
Zamiast babki jest zakalec.

W skroñ chce babcia sobie strzelaæ -
Galareta siê nie œciê³a.
Dziadkowi, a¿ grdyka skrzypi.
Nie ma pod co setki wypiæ.

          A to przecie¿ Bóg siê rodzi
          I do nas tu przychodzi.
          A tu przecie¿ jest weso³o
          Dooko³a, naoko³o

W nerwach ca³a znów rodzinka -
S¹siadów lepsza choinka.
Nie doœæ tego, nowe smutki:
By³y bombki, lecz siê st³uk³y.

No i lampki, tak jak co rok
Znów nie œwiec¹ – taty horror!
To pytanie w³os mu je¿y:
Której to ¿arówki nie¿yt?

Barszcz coœ dzisiaj byle jaki.
Kiedyœ to by³y buraki...
Uszka trochê rozklejone,
A tu w misce farszu koniec.

Karp wzburzony w wannie gada.
Oj, niemi³a to tyrada.
Tato na mamê siê boczy,
Bo mu ka¿e go patroszyæ.

          A to przecie¿ Bóg siê rodzi
          I do nas tu przychodzi.
          A tu przecie¿ jest weso³o
          Dooko³a, naoko³o

A makutra bardzo smutna.
Mêczy j¹ niepewnoœæ jutra.
Wszystko œpiewnie uciera³a.
Teraz mikser – co za ha³as!

dokoñczenie na str. 2

Specjalnie dla naszych Czytelników 
na stronie 2 œwi¹teczne wspomnienia z wigilii 
w Himalajach Doktora Kazimierza Pichlaka: 

"Bo¿e Narodzenie 1988 rok"

Kazimierz Pichlak

KOLÆDZIOÙKA
WIGILIJNA

W okresie œwi¹tecznym, we wszystkie dni œwi¹teczne i dni wolne od pracy, 
konserwatorzy JSM pe³ni¹ dy¿ury od godz. 10.00 do 22.00, 

24 grudnia 2021r. – Wigilia Bo¿ego Narodzenia jest 
w naszej Spó³dzielni dniem wolnym od pracy. 

31 grudnia 2021 ze wzglêdów organizacyjnych Biuro Obs³ugi Mieszkañców, biura Zarz¹du JSM, 
Dzia³ Obs³ugi Technicznej oraz Administracje „Jedynka i „Dwójka” czynne bêd¹ do godziny 13.00.

Œwi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹, 
spêdzonych w ciep³ej, 
rodzinnej atmosferze, 

obfituj¹cych w piêkne prezenty.
Œwi¹t nios¹cych radoœæ i nadziejê,
¿e Nowy Rok obdarzy wszystkich 
pomyœlnoœci¹ i szczêœciem, zetknie 
nas z dobrymi, ¿yczliwymi ludŸmi 

i przyniesie same dobre dni. 

Tego wszystkiego ¿ycz¹ Pañstwu: 
Rada Nadzorcza, Rady Nieruchomoœci, 

Zarz¹d i Pracownicy Jeleniogórskiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej

- KOMUNIKACYJNE  - MAJ¥TKOWE

  - OSOBOWE  - TURYSTYCZNE

W jednym miejscu oferty 15 towarzystw ubezpieczeniowych.

WYBIERZ najlepsze!Ubezpieczenie?

Serdecznie zapraszamy

Jelenia Góra

ul. Spó³dzielcza 38

Ubezpieczenie dla ka¿dego



Za choinkæ sùuýy krzak bananowca. Obwieszamy go 
wszystkim co moýe imitowaã úwiàteczne ozdoby. 
Prym wiodà bùyszczàce opakowania leków. Kaýdy 
wyciàga z plecaka opùatek przywieziony z domu na tæ 
okazjæ. Na niedawnym ryýowisku rozpoczynamy 
wigilijnà wieczerzæ. Tradycyjne ùamanie siæ opùatkiem 
i ýyczenia. Zapewne teý zdobycia Góry.  Gdy opùatek 
w ræku myúli nieuchronnie biegnà ku rodzinie, ku 
przyjacioùom. Oni w innej przestrzeni siàdà do stoùu 
za kilka godzin. Tym razem bez nas. Jesteúmy od 
kilku tygodni poza domem. Okaýe siæ, ýe wrócimy do 
niego za trzy miesiàce. Co tu duýo mówiã, w takich 
chwilach tæskni siæ bardzo. A potem wieczerza. 
Barszcz co prawda z torebki, ale jednak barszcz. 
Ryba z puszki. Powyciàgane z zakamarków plecaka 
zachomikowane na te okolicznoúã ùakocie. Niespie-
szne spoýywanie kolacji. Spokojne rozmowy. Ja, jako 
prezent pod choinkæ przygotowaùem kaýdemu 
wierszyk. Bardziej i mniej udane próby kolædowania, 
ze szczególnym zaangaýowaniem Wandy. Duýo 
wspomnieñ. Miùy, bardzo miùy wieczór. Choã 
z podskórnym niepokojem jak potoczà siæ dalsze 

Trwa zimowa wyprawa Wrocùawskiego Klubu wyprawowe losy. I wædrówkami myúli ku najbliýszym.
Wysokogórskiego majàca za cel pierwsze zimowe My jesteúmy melancholijni,
wejúcie na Yalung Kang (8505 m npm), zachodni Nasze rodziny smutne.
wierzchoùek Kangczendzongi, trzeciej góry úwiata. Zostawili nam krzesùo przy stole.
Jestem lekarzem tej ekspedycji. Przebywam Na biaùym obrusie przeraêliwie pusty talerz.
w doborowym towarzystwie elity polskiego Nasz kawaùek opùatka pozostaù nietkniæty.
himalaizmu - Wandy Rutkiewicz, Ewy Pankiewicz- Bædzie w ciszy czekaã przez rok.
Panejko, Alka Lwowa, Bogdana Stefko, Zdzicha Dla nich – aý.
Jakubowskiego, kierownika wyprawy Józka Stæpnia. Dla nas – tylko.
Wigilia Boýego Narodzenia zastaje nas  podczas Oprócz zabawnych fraszek, taki wigilijny wiersz  
karawany w maùej nepalskiej wiosce. Docieramy do przeczytaùem koleýankom i kolegom.
niej pod wieczór, rozbijamy namioty na poryýowym A potem czas do namiotów. Jutro kolejny dzieñ 
úciernisku. Tùumaczymy naszym nepalskim wædrówki ku naszej Górze.
towarzyszom dlaczego to taki waýny dla nas dzieñ. Tekst i zdjêcia Kazimierz Pichlak

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

Dzia³ czynszów 75 75 43 291    Dzia³ Obs³ugi Technicznej - zg³aszanie wszelkich awarii 75 75 22 199 

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

Nak³ad: 8 000 egzemplarzy. Reklama w gazecie: 756 406 134       
www.jsmjg.pl ?    sekretariat@jsmjg.pl

Kazimierz Pichlak

KOLÆDZIOÙKA
WIGILIJNA

Dokoñczenie ze str. 1

Œledzie chocia¿ wymoczone,
Jak Wieliczka ci¹gle s³one.
Wuj, skryty antysemita,
Gdzie karp po ¿ydowsku – pyta.

Mama krzyczy na tatusia,
Bo tatuœ na chwilê usiad³.
Przecie¿ trzeba trzepaæ dywan
I rêkawy zakasywaæ.

Ciocia siê uœmiecha z rzadka.
Oj, nie wysz³a jej sa³atka.
Œmieje siê z niej stryjek cynik,
¯e fuszerki to mistrzyni.

          A to przecie¿ Bóg siê rodzi
          I do nas tu przychodzi.
          A tu przecie¿ jest weso³o
          Dooko³a, naoko³o      

Lecz wystarczy pierwsza gwiazdka,
Aby wszystko jak z obrazka.
W cichym ¿³óbku œpi Jezusek.
Garstka siana pod obrusem.
Wszyscy dzieliæ chc¹ siê wiêcej
Tak op³atkiem, jak i sercem.
Tuzin potraw ju¿ na stole.
Rozœpiewane czary kolêd.
Lepszy sort z gorszym chce zostaæ.
Oj, fantazja mnie ponios³a...
I rodzinnie tak w rodzinie.
Z pierwsz¹  gwiazdk¹
Pierwsza ³za wzruszenia p³ynie.

           Bo to przecie¿ Bóg siê rodzi
           I do nas tu przychodzi.
           Bo tu przecie¿ jest weso³o
           Dooko³a, naoko³o

Boýe Narodzenie 1988 rok
Kazimierz Pichlak - Cz³owiek renesansu: emerytowany 

ordynator Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jelenio-
górskiej, poeta, autor wielu tekstów i spektakli 
teatralnych. Podró¿nik. Fotograf.
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Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa posiada podlega³y elementy g³ównego mechanizmu i kabina. i modernizacji urz¹dzeñ transportu bliskiego, w tym 
w swoich zasobach 104 dŸwigi. DŸwigi te Pocz¹wszy od roku 2012 w ramach remontu g³ówne- dŸwigów osobowych. 
charakteryzuj¹ siê ró¿nym sta¿em, powstawa³y go wymianie podlega ca³e urz¹dzenie, a pocz¹wszy Resurs nie jest nowym pojêciem w technice. Resurs 
sukcesywnie w miarê budowy osiedli. Wg dostêpnych od roku 2016 przy wymianie dŸwigu realizowany definiowany jest jako okres zdolnoœci u¿ytkowej, 
danych dŸwigi montowane w zasobach JSM jest dodatkowy przystanek na poziomie wejœcia do ustalony teoretycznie lub doœwiadczalnie czas 
produkowane by³y w latach 1974 do 1992r. budynku, co dodatkowo anga¿uje œrodki z funduszu eksploatacji urz¹dzenia, wyra¿ony w odpowiednich 

Pocz¹wszy od roku 1996 podejmowane by³y remontowego budynku. Wymiany realizowane dla niego jednostkach. Przyjmuje siê, ¿e w tym okresie 
pierwsze remonty g³ówne dŸwigów. Prace prowa- by³y w ró¿nym tempie, gdy¿ w niektórych latach zagwarantowane jest bezpieczeñstwo i sprawnoœæ 
dzone by³y od budynków najstarszych i to kryterium Walne Zgromadzenie przyznawa³o dodatkowe œrodki u¿ytkowania. Resurs dla urz¹dzeñ jest okreœlony 
by³o obowi¹zuj¹c¹ regu³¹ przez wiele lat do czasu, przy podziale nadwy¿-ki bilansowej na wsparcie liczb¹ cykli pracy, a dla mechanizmów liczb¹ godzin 
kiedy pojawi³a siê techniczna mo¿liwoœæ takiej funduszu remontowego dŸwigów z przeznaczeniem w za³o¿onym okresie eksploatacji z uwzglêdnieniem 
przebudowy w obrêbie szybu, aby dŸwig zje¿d¿a³ nie na zwiêkszenie liczby wymienionych dŸwigów obci¹¿enia nominalnego.
tylko do poziomu parteru, ale do poziomu wejœcia do w kolejnym roku. Je¿eli resurs nie zostanie przekroczony urz¹dzenie 
budynku. Od tego momentu o kolejnoœci prac decydo- Wszystkie dŸwigi eksploatowane w JSM podlegaj¹ jest dopuszczone do dalszej eksploatacji. Resurs 
wa³a nie tylko chronologia powstawania budynków, ale nadzorowi Urzêdu Dozoru Technicznego. Podda- dŸwigu jest wypadkow¹ resursów wszystkich 
równie¿ mo¿liwoœæ uniesienia przez fundusz remonto- wane s¹ bie¿¹cym, okresowym i specjalnym podzespo³ów, z których ten dŸwig siê sk³ada.Mo¿na 
wy budynku kosztu prac dodatkowych – koniecznych przegl¹dom wykonywanym przez profesjonalne, powiedzieæ, ¿e osi¹gniecie resursu przez jeden 
do zorganizowania dodatkowego przystanku. uprawnione do tego podmioty, zgodnie z obowi¹zu- z mechanizmów w dŸwigu jest jednoznaczne z osi¹-

W pocz¹tkowych latach remont g³ówny przepro- j¹cymi przepisami UDT. gniêciem resursu przez ca³y dŸwig i jeœli nie zostan¹ 
wadzany by³ w inny sposób ni¿ obecnie. Czêœæ Od 2020 roku obowi¹zuj¹ w praktyce przepisy podjête dzia³ania o których napisano w dalszej czêœci - 
elementów zw³aszcza mniej podatnych na zu¿ycie rozporz¹dzenia w sprawie warunków technicznych to dŸwig mo¿e byæ kwalifikowany do unieruchomienia. 
by³a pozostawiana lub naprawiana. Wymianie dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw Dokoñczenie na str. 4

RESURSY I PRZEGL¥DY SPECJALNE D�WIGÓW – KOSZTOWNE WYMOGI PRAWNE

Utrzymanie obiektu we w³aœciwym stanie techni- nieruchomoœci stanowi¹ podstawê do odmowy wykonuj¹cym okresowe przegl¹dy instalacji.
cznym, a wiêc równie¿ wykonywanie regularnych wyp³aty odszkodowania. Brak przegladów w lokalu Podejmowane s¹ radykalne dzia³ania. Osoby, które 
przegl¹dów instalacji gazowych i kominowych, to nie mo¿e byæ podstaw¹ do odmowy wyp³aty odszkodo- notorycznie nie udostêpniaj¹ lokalu w celu przepro-
jedynie kwestia wype³nienia ustawowych obowi¹z- wania, nawet jeœli szkoda nie dotyczy instalacji wadzenia  obowi¹zkowych kontroli – wzywane s¹ do 
ków, ale zasadniczy problem bezpieczeñstwa gazowej, czy przewodów kominowych. dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do 
mieszkañców budynku. Stwierdzenie to jest dla wielu Przegl¹d instalacji gazowej i przewodów administracji JSM dokumentu potwierdzaj¹cego 
osób truizmem, oczywist¹ oczywistoœci¹. Niestety s¹ kominowych nie zajmuje wiele czasu, to kwestia kilku przeprowadzenie kontroli we w³asnym zakresie wraz 
i tacy u¿ytkownicy lokali, którym nale¿y przypominaæ minut. Dlaczego wiêc niektórzy u¿ytkownicy lokali nie z do³¹czeniem kopii dokumentu potwierdzaj¹cego 
i uœwiadamiaæ, jak istotn¹ rzecz¹ s¹ regularnie znajduj¹ na to czasu? Czy to tylko niefrasobliwoœæ, uprawnienia osoby przeprowadzaj¹cej kontrolê. 
wykonywane przegl¹dy instalacji. Niektórzy uwa¿aj¹, lekcewa¿¹cy stosunek do prawa i obowi¹zków. Niedostarczenie takich dokumentów bêdzie siê 
¿e to nie ich problem i ¿e nie musz¹ udostêpniaæ A mo¿e to ju¿ ewidentny brak poszanowania wi¹za³o z wyst¹pieniem przez Jeleniogórsk¹ 
lokalu osobom przeprowadzaj¹cym okresowe prze- bezpieczeñstwa, zdrowia i ¿ycia w³asnego oraz Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ na drogê s¹dow¹, w celu 
gl¹dy zlecane przez spó³dzielniê. Nic bardziej mylne- zdrowia i ¿ycia innych mieszkañców budynku? uzyskania s¹dowego nakazu udostêpnienia lokalu 
go. Osoby, które uchylaj¹ siê od udostêpnienia lokalu, A mo¿e to celowe uchylanie siê od obowi¹zku oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie ponios³a 
nie tylko nie realizuj¹ swojego obowi¹zku, ale igraj¹ z uwagi na fakt, ¿e w lokalu dokonano samodzielnej Spó³dzielnia w zwi¹zku z dotychczasowymi nieuda-
z bezpieczeñstwem, nara¿aj¹c zdrowie, ¿ycie i mienie modyfikacji instalacji gazowej przez osoby bez nymi próbami dokonania tych przegl¹dów przez 
swoje, ale równie¿ wszystkich mieszkañców budynku.     odpowiednich uprawnieñ b¹dŸ niew³aœciwego uprawnione osoby. Postêpowanie s¹dowe wi¹¿e siê 

Przypomnijmy wiêc raz jeszcze: pod³¹czenia urz¹dzeñ gazowych? Mo¿e w lokalu ze znacznymi kosztami w zakresie op³at s¹dowych  
Ustawowymi obowi¹zkami w³aœciciela lub za- zas³oniête zosta³y kratki wentylacyjne przez co wynagrodzenia pe³nomocnika Spó³dzielni za 

rz¹dcy obiektu budowlanego wynikaj¹cymi z prawa zaburzono w³aœciw¹ wentylacjê i odprowadzanie zastêpstwo prawne, a po uzyskaniu prawomocnego 
budowlanego (art. 61 Prawo budowlane z dnia 7 lipca spalin. To fakt, ¿e w niemal 100% lokali w zasobach orzeczenia dalszymi kosztami postêpowania 
1994r.), jest u¿ytkowanie obiektu w sposób zgodny JSM zlikwidowane zosta³y gazowe podgrzewacze egzekucyjnego. 
z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony wody („junkersy”), ale pamiêtajmy, ¿e tlenek wêgla - Zorganizowanie i przeprowadzenie corocznych 
œrodowiska oraz jego utrzymanie w nale¿ytym stanie potocznie zwany czadem - bezwonny, bezbarwny, obowi¹zkowych przegl¹dów w oœmiu tysi¹cach lokali 
technicznym oraz estetycznym, czyli w takim stanie, silnie truj¹cy gaz mo¿e wydzielaæ siê równie¿ to du¿e przedsiêwziêcie logistyczne zarówno dla 
który m.in. nie zagra¿a ¿yciu, czy zdrowiu ludzi lub w przypadku u¿ywania kuchenki gazowej, gdy pracowników Administracji jak i wykonawcy przegl¹-
bezpieczeñstwu mienia. Zatem do obowi¹zków wentylacja nie dzia³a prawid³owo. Powodem powsta- dów. Dla sprawnej, terminowej i najbardziej ekonomi-
w³aœciciela lokalu czy Spó³dzielni jako zarz¹dcy nia czadu jest brak odpowiedniej iloœci powietrza, cznej ich realizacji, koniecznym jest zrozumienie wagi 
nale¿¹ obowi¹zkowe kontrole wymienione w art. 62 niezbêdnej do ca³kowitego spalenia. Niew³aœciwie tematu i wspó³dzia³anie mieszkañców, o co – jak 
ust. 1 w/w ustawy, dotycz¹ce instalacji gazowych dzia³aj¹ca wentylacja wp³ywa ponadto na niszczenie zawsze – serdecznie apelujemy. To kwestia naszej 
i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych mieszkania powoduj¹c m.in. parowanie okien, poja- wspólnej odpowiedzialnoœci. 
i wentylacyjnych). wienie siê pleœni i grzyba na œcianach i przedmiotach. Nikt nie che byæ sprawc¹ nieszczêœæ i bohaterem 

W celu wype³nienia powy¿szych obowi¹zków na Prawid³owoœæ dzia³ania instalacji i urz¹dzeñ trzeba notatek prasowych: „Do wybuchu, najprawdopodo-
¿¹danie Spó³dzielni, po wczeœniejszym uzgodnieniu wiêc kontrolowaæ, a ujawnione w trakcie przegl¹dów bniej gazu, dosz³o we wtorek po po³udniu w jednym 
terminu, osoba korzystaj¹ca z lokalu powinna ewentualne nieprawid³owoœci eliminowaæ. Gaz z bloków mieszkalnych w Zabrzu – poda³ rzecznik 
udostêpniæ lokal w celu dokonania opisanych powy¿ej przemieszcza siê wszystkimi nieszczelnoœciami, wiêc tamtejszej stra¿y po¿arnej. Poszkodowane zosta³y 
okresowych przegl¹dów, a w szczególnych przypa- jeœli nawet w danym mieszkaniu nie ma doprowa- dwie osoby." �ród³o: wiadomosci.onet.pl, 23.03.2021.
dkach równie¿ doraŸnego przegl¹du stanu wyposa- dzenia gazu (nie s¹ u¿ytkowane junkersy, kuchenki „Wybuch gazu w Zawierciu rozsadzi³ mieszkania. 
¿enia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu i inne urz¹dzenia gazowe), to dopóki wszystkie lokale Poszkodowanych zosta³o piêæ osób w bloku przy 
niezbêdnych prac i ich wykonania (art. 61 ustawy o w budynku nie s¹ sprawdzone i zabezpieczone - ul. Szymañskiego. W niedzielê 15 sierpnia w godzi-
spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r.). ¿aden z nich nie jest w pe³ni bezpieczny, nawet ten nach popo³udniowych dosz³o do wybuchu gazu 

Niezale¿nie od wspomnianej ju¿, fundamentalnej bez instalacji gazu. w budynku przy ulicy Szymañskiego w Zawierciu. 
kwestii bezpieczeñstwa, dodatkowo podkreœliæ nale- Zarz¹d Spó³dzielni podchodz¹c odpowiedzialnie do Ewakuowano 20 mieszkañców. Jest kilka poszkodo-
¿y, ¿e brak wa¿nego przegl¹du kominiarskiego czy wymogów prawnych oraz traktuj¹c niezwykle powa- wanych osób. Na miejscu s¹ wszystkie s³u¿by porz¹-
gazowego lub przegl¹d niewykonany w terminie ¿nie kwestie bezpieczeñstwa mieszkañców, nie dkowe.” �ród³o: dziennikzachodni.pl,16.08.2021.
traktowane s¹ przez towarzystwa ubezpieczeniowe zamierza przechodziæ do porz¹dku dziennego nad „Wybuch gazu w kamienicy w Bytomiu. Trzy ofiary 
w kategoriach zaniedbañ, do których dopuszczaj¹ siê faktem uchylania siê przez niektórych u¿ytkowników œmiertelne.” �ród³o: wyborcza.pl, 6.07.2019.
ubezpieczeni, a zaniedbania ze strony w³aœciciela lokali od obowi¹zku ich udostêpniania osobom 

NIE MA ZGODY NA IGRANIE ZE ZDROWIEM I ¯YCIEM MIESZKAÑCÓW 
– OBOWI¥ZEK UDOSTÊPNIENIA LOKALU NA PRZEGL¥DY INSTALACJI
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Technicznie spoofing jest dziœ bankowe i koniecznoœci podjêcia Pamiêtajmy, nawet fachowe s³owni-
mo¿liwy g³ównie dziêki nowym szybkich dzia³añ, by zablokowaæ ctwo rozmówcy nie mo¿e byæ potwier-
rozwi¹zaniom technologicznym. Przy mo¿liwoœci w³amywaczy. dzeniem jego wiarygodnoœci.      
ich wykorzystaniu dzwoni¹cy mo¿e Ka¿d¹ telefoniczn¹ proœbê o prze- Nale¿y zawsze mieæ œwiadomoœæ, 
w niemal dowolnej us³udze rêcznie s³anie pieniêdzy lub podanie danych ¿e wyœwietlony numer telefonu lub 
wprowadziæ numer, który ma siê konta bankowego powinno siê trakto- nazwa banku nie s¹ gwarancj¹, ¿e 
wyœwietliæ adresatowi po³¹czenia jako waæ jako próbê oszustwa. Najlepiej rozmawiamy z prawdziwym przedsta-
numer dzwoni¹cego. Policjanci nie w takiej sytuacji samodzielnie wpisaæ wicielem banku.
maj¹ mo¿liwoœci technicznego zablo- numer banku, zadzwoniæ, poinformo- Zawsze nale¿y czytaæ treœæ SMS-ów 
kowania spoofingu, gdy¿ telefon waæ o otrzymanym po³¹czeniu i zwery- jakie przychodz¹ na telefon lub 
przestêpcy nie jest pod³¹czony do fikowaæ przekazane informacje. komunikatów w aplikacji mobilnej 

Oszustwo metod¹ „spoofingu” sieci komórkowej, lecz komputerowej. podinsp. Edyta Bagrowska w trakcie po³¹czenia z rzekomym 
jest coraz czêœciej powodem strat W ten sposób coraz czêœciej oszuœci przedstawicielem banku lub innej 
oszczêdnoœci ca³ego ¿ycia. Spo- podszywaj¹ siê pod konsultantów instytucji. Z ich treœci mo¿e wynikaæ, 
ofing to nowa metoda wy³udzania banków, przedstawicieli urzêdów czy o szczególn¹ ostro¿noœæ w konta- ¿e akceptujemy transakcjê, któr¹ 
danych wra¿liwych lub pieniêdzy. nawet policjantów. ktach telefonicznych z osobami przeprowadzaj¹ przestêpcy.
Polega na wykorzystaniu oprogra- Sprawcy wykorzystuj¹ ró¿ne triki podaj¹cymi siê za funkcjonariuszy Je¿eli rozmowa wzbudza jakiekol-
mowania do zmiany numeru tele- socjotechniczne po to, by zmanipu- ró¿nych s³u¿b lub proponuj¹cymi wiek w¹tpliwoœci lub niepokój, nale¿y 
fonicznego lub nazwy dzwoni¹cego lowaæ rozmówcê i uzyskaæ dostêp do œwiadczenie us³ug finansowych lub roz³¹czyæ siê, odczekaæ minimum 30 
po³¹czenia, które widzi na wyœwie- jego smartfona lub komputera, a w kon- bankowych. Bezwzglêdnie nale¿y sekund, a nastêpnie samodzielnie 
tlaczu swojego telefonu je odbiera- sekwencji do rachunku bankowego. zweryfikowaæ to¿samoœæ dzwoni¹cej po³¹czyæ z instytucj¹, której rzekomy 
j¹cy. Policjanci apeluj¹ o ostro¿noœæ Ofiara spoofingu, sugeruj¹c siê nume- osoby. Nie nale¿y ulegaæ namowom przedstawiciel dzwoni³, koniecznie 
przy tego typu kontaktach i weryfi- rem, który wyœwietli³ siê na telefonie rozmówcy o wykonywanie jakichkol- wybieraj¹c oficjalny numer na klawia-
kacjê to¿samoœci dzwoni¹cych do jest przekonana, ¿e prowadzi rozmowê wiek przelewów, czy podawanie kodów turze numerycznej, a nie oddzwaniaj¹c 
nas osób. Pamiêtajmy! Oszuœci z infolini¹ banku, pracownikiem urzêdu do autoryzacji przelewów bankowych. na wczeœniejsze po³¹czenie.
umiejêtnie manipuluj¹ rozmow¹ tak, lub policjantem. W wiêkszoœci rozmów Zachowajmy zdrowy rozs¹dek i zi-
by uzyskaæ jak najwiêcej informacji pojawiaj¹ siê jednak dwa elementy: Policjanci nigdy nie informuj¹ telefo- mn¹ krew, nawet je¿eli zosta³o 
i wykorzystaæ nasz¹ naiwnoœæ. presja czasu i poczucie zagro¿enia. nicznie o prowadzonych tajnych siê poinformowanym o potencjalnym 
W kontaktach z nieznajomymi kie- Zwykle oszuœci namawiaj¹ ofiary do akcjach i nie prosz¹ o branie w nich zagro¿eniu np. utrata œrodków. Nale¿y 
rujmy siê zawsze zasad¹ ograni- przelania pieniêdzy na dane konto. udzia³u osób postronnych. Tym bar- spokojnie przemyœleæ, czy œrodki 
czonego zaufania. Scenariusz ataków wykorzystu- dziej, ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ naprawdê mog¹ byæ w niebezpieczeñ-

Spoofing telefoniczny to nic innego j¹cych spoofing telefoniczny jest wtedy, gdy osoby podaj¹ce siê za stwie, czy mo¿e rozmowa prowadzona 
jak coraz popularniejsze oszustwo zwykle taki sam, a przynajmniej przedstawicieli s³u¿b czy banków, jest z oszustem, który dopiero sytuacjê 
polegaj¹ce na podszywaniu siê zbli¿ony. Oszust stara siê wystraszyæ prosz¹ o wykonanie przelewów, czy chce wykorzystaæ. Dobrym krokiem 
dzwoni¹cego pod inne numery, by móc rozmówcê, by dzia³a³ pod wp³ywem podanie kodów autoryzacyjnych. bêdzie przerwanie po³¹czenia i pono-
nastêpnie dzwoniæ z nich do ofiar emocji, najczêœciej informuj¹c go W takich przypadkach nale¿y natych- wne jego zainicjowanie zgodnie 
i udawaæ inn¹ osobê. o rzekomym w³amaniu na konto miast powiadamiaæ Policjê. z zasad¹ powy¿ej. �ród³o: KGP
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POLICJANCI 
OSTRZEGAJ¥ PRZED 

SPOOFINGIEM!

Jest to przyk³ad kolejnych regulacji prawnych, któ-
Dokoñczenie ze str. 3 urz¹dzenia, w których producent okreœli³ ich prognozo- rych konsekwencj¹ jest powstanie dodatkowych 
Je¿eli natomiast urz¹dzenie osi¹gnê³o swój resurs, wan¹ ¿ywotnoœæ. Nie ma tu znaczenia czy urz¹dzenie obowi¹zków, nak³adu pracy, ale co najwa¿niejsze sku-
wymagana jest wymiana tego elementu albo jego by³o rzetelnie serwisowane, zadbane i poddawane tkuj¹cych dodatkowymi, niezale¿nymi od Spó³dzielni 
naprawa. Dopuszcza siê aby przed taka potencjaln¹ bie¿¹cej konserwacji, co w konsekwencji doprowa- bardzo wysokimi obci¹¿eniami finansowymi, które 
wymian¹ przeprowadziæ przegl¹d specjalny. Przegl¹d dzi³o do tego, ¿e pomimo du¿ego sta¿u jest w dobrym przenosz¹ siê wprost na wysokoœæ stawki eksploata-
specjalny jest postêpowaniem znacz¹co bardziej stanie technicznym. Ta nowa metodologia eksploatacji cyjnej dŸwigów, czyli op³at wnoszonych przez 
zaawansowanym ni¿ zwyk³y standardowy przegl¹d dŸwigów prowadzi do tego , ¿e niezale¿nie od kondycji Mieszkañców budynków z dŸwigami.
urz¹dzenia. Poszczególne elementy i podzespo³y technicznej urz¹dzenia – rytm kolejnych przegl¹dów Na koniec konieczna jest jeszcze istotna konkluzja. 
nale¿y sprawdziæ nie tylko pod k¹tem skutecznoœci ich specjalnych, wymian i w konsekwencji ponoszenia Jak napisano wy¿ej przegl¹dy specjalne mog¹ przesu-
funkcjonowania, ale te¿ z punktu widzenia "zu¿ycia nak³adów na to urz¹dzenie jest œciœle okreœlony n¹æ koszt wymiany podzespo³u dŸwigu o rok-dwa. 
siê" poszczególnych czêœci. To powoduje, ¿e przepro- i niestety czêsto zakres i wielkoœæ koniecznych Ka¿dorazowo jest to okreœlane indywidualnie na 
wadzenie przegl¹du wi¹¿e siê niejednokrotnie nak³adów jest niewidoczna dla u¿ytkownika. podstawie oglêdzin i badañ. Wynik przegl¹du specjal-
z koniecznoœci¹ demonta¿u dŸwigu i roz³o¿eniem Na Mieszkañców na³o¿one zosta³y wiêc dodatkowe nego nie zawsze daje podstawê do wykonania napra-
niektórych podzespo³ów niemal na czêœci. Przegl¹d obowi¹zki przeprowadzania resursów, a w dalszej wy przesuwaj¹c kosztown¹ wymianê podzespo³u na 
ten okreœla czy urz¹dzenie mo¿e byæ nadal bezpie- kolejnoœci przegl¹dów specjalnych i kosztownych kolejne lata. Wynik przegl¹du specjalnego mo¿e 
cznie eksploatowane, czy nale¿y dokonaæ remontu wymian komponentów. Jeleniogórska Spó³dzielnia wskazywaæ koniecznoœæ natychmiastowego przepro-
urz¹dzenia, naprawy czy wymiany poszczególnych Mieszkaniowa realizuje te wszystkie zadania w zarz¹- wadzenia kosztownego remontu. W starych urz¹dze-
podzespo³ów. Taki zakres przegl¹du specjalnego dzanych budynkach pod wzglêdem formalnym, orga- niach ¿ywotnoœæ (czyli resurs) kolejnych podzespo³ów 
powoduje, ¿e niesie on za sob¹ znacznie wiêkszy nizacyjnym i technicznym. Koszty tych wszystkich windy koñczy siê niejednokrotnie w kolejno nastêpu-
koszt ni¿ standardowe przegl¹dy stosowane dodatkowych dzia³añ maja niestety wp³yw na ponoszo- j¹cych po sobie  latach i naprawy  wykonane w jednym 
dotychczas. Poza tym przeprowadzenie przegl¹du ne przez Mieszkañców koszty utrzymania dŸwigów. roku mog¹ siê kumulowaæ i mog¹ wp³ywaæ na zakres 
specjalnego bez wykonania naprawy danego Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e nowe regulacje dotycz¹ce koniecznych prac w latach nastêpnych, co oczywiœcie 
elementu wyd³u¿a jego ¿ywotnoœæ o rok, dwa lub eksploatacji dŸwigów nie zosta³y wprowadzone przek³ada siê na koszty.
niewiele d³u¿ej i potem ca³a operacja mo¿e wymagaæ w miejsce dotychczas obowi¹zuj¹cych. Wszystkie te Jesteœmy w pierwszych latach obowi¹zywania 
powtórki. Z tego te¿ powodu nie nale¿y traktowaæ nowe rozwi¹zania wprowadzono jako dodatkowe nowych regulacji dotycz¹cych wind. Nowe obowi¹zki 
przegl¹du specjalnego jako panaceum dla dŸwigu lub obowi¹zki w stosunku do tych które wymagane by³y prze³o¿¹ siê na koszty bie¿¹cej eksploatacji dŸwigów, 
tych jego czêœci, których resurs dobieg³ koñca. Zawsze dotychczas. Tak wiêc w dalszym ci¹gu dŸwigi musza ale równie¿ na koszty remontów tych urz¹dzeñ. 
trzeba rozwa¿aæ prace modernizacyjne i naprawcze. byæ poddawane comiesiêcznym przegl¹dom konser- Stawka na fundusz remontowy, p³acona przez 
Szacowane wydatki na prace wytypowane w wyniku wacyjnym, badaniom instalacji elektrycznej i coro- Mieszkañców w coraz mniejszym stopniu mo¿e byæ 
przeprowadzanych przegl¹dów specjalnych kszta³tuj¹ cznym przegl¹dom i badaniom przeprowadzanym kszta³towana przez samych Mieszkañców na 
siê przewa¿nie na bardzo wysokim poziomie docho- przez Urz¹d Dozoru Technicznego. podstawie kosztów postulowanych przez nich prac. 
dz¹cym nawet do kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Opisane zmiany wprowadzi³y znacz¹cy wzrost ko- Wdro¿one zmiany w zakresie utrzymania dŸwigów 

O kolejnych terminach koniecznych przegl¹dów sztów utrzymania dŸwigów. Najwy¿sze koszty generu- bêd¹ mia³y wp³yw na koniecznoœæ podejmowania 
specjalnych lub napraw albo wymian nie decyduje j¹ urz¹dzenia, na których dot¹d nie by³y prowadzone decyzji o wzroœcie stawki na fundusz remontowy. 
tylko ocena stanu urz¹dzenia dokonana przez remonty g³ówne, czy remonty g³ównych podzespo³ów. Tu odsy³amy Pañstwa do wywiadu prezentowanego 
specjalistê serwisuj¹cego dŸwig. O terminach takich Dodatkowe obci¹¿enie finansowe generuje te¿ wyko- w poprzednim numerze Gazety, w którym równie¿ 
prac decyduj¹ zasadniczo metryki podzespo³ów nanie samego resursu dŸwigu i przegl¹duspecjalnego. poruszone zosta³y zagadnienia dotycz¹ce kszta³to-

wania wysokoœci stawek.

RESURSY I PRZEGL¥DY SPECJALNE D�WIGÓW – KOSZTOWNE WYMOGI PRAWNE



Za BOBREM, grudzie  2021ñ 5

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, ¿e Koszt ca³kowity zadania wyniós³ 59 591,50 z³, w tym 
zakoñczono realizacjê zadania pn.: „Usuwanie kwota 22 890,63 z³ stanowi dotacjê z Wojewódz-
wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu miasta kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Jelenia Góra - Etap VIII” polegaj¹cego na Wodnej we Wroc³awiu.
demonta¿u, transporcie i unieszkodliwieniu Celem realizowanego przez Miasto Jelenia Góra 
wyrobów zawieraj¹cych azbest z 37 nieruchomoœci „Programu usuwania azbestu dla miasta Jelenia 
po³o¿onych na terenie miasta Jelenia Góra. Góra” jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia 

Prace zwi¹zane z usuwaniem azbestu wykonane mieszkañców i œrodowiska naturalnego usuniêcia 
zosta³y przez wyspecjalizowan¹ firmê i obejmowa³y wyrobów zawieraj¹cych azbest z obszaru miasta do 
demonta¿ pokrycia dachowego budynków koñca 2032 roku. Od 2011 roku Miasto Jelenia Góra 
mieszkalnych, budynków gospodarczych i altan korzysta z dofinansowania udzielanego przez 
dzia³kowych, a tak¿e odbiór zdemontowanych WFOŒiGW we Wroc³awiu dla przedsiêwziêæ 
wczeœniej wyrobów azbestowych. £¹cznie w tym zwi¹zanych z realizacj¹ gminnych programów usu-
roku usuniête zosta³o 77,69 Mg azbestu. wania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest przy 

Zadanie zrealizowano ze œrodków finansowych wspó³udziale œrodków NFOŒiGW. W tym czasie 
pochodz¹cych z bud¿etu Miasta Jelenia Góra oraz usuniêto z terenu miasta Jelenia Góra 544 ton 
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony wyrobów zawieraj¹cych azbest, ³¹cznie ze 168 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. nieruchomoœci.

Z ¯YCIA MIASTA

Informacje z Urzêdu Miasta 
Jelenia Góra

7 listopada 2021 r. weszùa w ¿ycie zmiana 
ustawy o dowodach osobistych. 

Dowody osobiste zawieraj¹ drug¹ cechê 
biometryczn¹ - odciski palców. Obsùuga 

klienta w Wydziale Obsùugi Klienta 
przebiega sprawnie. Znacznie jednak 

wydùu¿yùa siê czasochùonnoœæ przyjêcia 
jednego wniosku o dowód osobisty 

(25 minut do 40 minut).

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

i Szczêœliwego Nowego Roku!

Radoœci na co dzieñ i od œwiêta, 
sukcesów na miarê oczekiwañ, 

optymizmu w ka¿dej sprawie 
i wiary, zarówno we w³asne 

mo¿liwoœci, jak i w si³ê 
wspólnej pracy 

¿yczy Jerzy £u¿niak    .
Prezydent Jeleniej Góry        ..

Otrzymaliœmy jako Miasto Jelenia Góra 
dofinansowanie na realizacjê projektu 
"Termomodernizacja budynku Zespoùu 
Placówek Pozaszkolnych - Centrum 

Wspierania Uzdolnieñ w Jeleniej Górze 
przy ul. M. Skùodowskiej-Curie 6, 10, 12". 

Wartoœæ projektu: 6.859.345,94 zù 
w tym dofinansowanie 1.700.000 zù, 

wkùad wùasny Miasta 5.159.345,94 zù. 
Projekt bêdzie realizowany do II kw. 2023r. 

Zakoñczy³o siê postêpowanie konkursowe na 
stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrodniczego. 
Konkurs wygra³ Pan Adam £aciuk (Kierownik 
Zamku Bolków od 1996 r., twórca festiwalu 
Castle Party). Nowy dyrektor Muzeum 
Przyrodniczego wybrany w drodze konkursu na 
3-letni¹ kadencjê zacznie pracê od stycznia 
2022 r.      

Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest 
z terenu miasta Jelenia Góra - Etap VIII
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W du¿ym b³êdzie jest ten, kto uwa¿a, ¿e budynki zy techniczno-budowlanej postanawia Dolnoœl¹ski 
wybudowane i wyposa¿one w instalacje p.po¿ Wojewódzki Komendant Pañstwowej stra¿y 
zgodnie z uprzednio obowi¹zuj¹cymi przepisami nie Po¿arnej.Taki tryb powoduje, ¿e te rozwi¹zania 
podlegaj¹ aktualnie obowi¹zuj¹cym wymogom wykraczaj¹ poza to, co jest obecnie wymagane przy 
przeciwpo¿arowym. Niektóre podmioty (wspólnoty, nowo budowanym obiekcie. Na etapie ekspertyzy 

Budynki wielorodzinne, które powstawa³y do koñca Spó³dzielnie) na drodze postepowania s¹dowego uwzglê-dniane s¹ wszystkie uwarunkowania w danym 
ubieg³ego stulecia, w tym tzw. „bloki”, realizowane próbowa³y oddaliæ od siebie nakazy formu³owane budynku i jego otoczeniu (droga po¿arowa, hydranty 
by³y w innych realiach prawnych. Zmieniaj¹ce siê przez Stra¿ po¿arn¹. Rozpatruj¹c skargê wspólnoty zewnêtrzne, itd.) Analizowane s¹ mo¿liwoœci zasto-
prawo i wymagania w zakresie bezpieczeñstwa mieszkaniowej na decyzjê komendanta Pañstwowej sowania rozwi¹zañ rekompensuj¹cych. W ka¿dym 
przeciw po¿arowego okreœlaj¹ obecnie du¿o bardziej Stra¿y Po¿arnej, Wojewódzki S¹d Administracyjny we budynku mo¿e to wygl¹daæ inaczej. Jako ciekawostkê 
restrykcyjne warunki, jakim budynki powinny odpo- Wroc³awiu swym wyrokiem z dnia 25 listopada 2016r. mo¿na przywo³aæ problem drzew, które jeœli rosn¹ 
wiadaæ. Celem wprowadzanych przez Ustawodawcê orzek³, ¿e skarga nie zas³uguje na uwzglêdnienie. w strefie pomiêdzy drog¹ po¿arow¹ a budynkiem 
zmian jest wzrost bezpieczeñstwa u¿ytkowników Wyjaœniaj¹c przyczyny, dla których uzna³ kwestio- obs³ugiwanym przez t¹ drogê, to s¹ uznawane za 
i mieszkañców. Dotyczy to w szczególnoœci budynków nowan¹ decyzjê za legaln¹ wskaza³, ¿e stanowi¹ce przeszkodê, która w skrajnym przypadku kiedy jedyn¹ 
wysokich, gdy¿ w nich problem jest najbardziej podstawê ma-terialnoprawn¹ wydanych decyzji mo¿liwoœci¹ jest ewakuacja przez okna mo¿e 
widoczny. Od kilku lat mieszkañcy budynków przepisy wprawdzie wesz³y w ¿ycie po wybudowaniu utrudniaæ dostêp drabiny stra¿ackiej do okien .
wysokich gromadz¹ œrodki na realizacje zwi¹zane przedmiotowego obiektu, który jak wynika z akt Realizacja zadañ zwi¹zanych z dostosowaniem 
z dostosowaniem obiektów do wymagañ p.po¿. sprawy zosta³ zrealizowany oko³o 1964 -1969 r., ale budynków wysokich do obecnych wymagañ wi¹¿e siê 

Ró¿nice miêdzy wymaganiami obowi¹zuj¹cymi okolicznoœæ ta wobec regulacji istniej¹cych w obowi¹- ze znacznymi kosztami, które nie s¹ do udŸwigniêcia 
teraz, a tymi, które obowi¹zywa³y w czasie zuj¹cym porz¹dku prawnym, nie wy³¹cza legalnego przez ka¿dy budynek samodzielnie. W celu umo¿li-
powstawania budynków na Zabobrzu dotycz¹ nie stosowania aktualnych przepisów. Podkreœli³, ¿e wienia sukcesywnej realizacji zadania zwi¹zanego 
tylko wyposa¿enia instalacyjnego, ale równie¿ w przypadku ochrony przeciwpo¿arowej mamy do z opisanym zagadnieniem stworzony zosta³ odrêbny 
sposobu kszta³towania komunikacji w budynkach. czynienia ze stosunkiem administracyjno-prawnym, fundusz remontowy p.po¿ zasilany przez budynki 
Klatka schodowa oprócz tego, ¿e zapewnia dostê- którego realizacja nie koñczy siê wraz z oddaniem wysokie po to aby w³aœnie z gromadzonych œrodków 
pnoœæ kolejnych kondygnacji to, stanowi równie¿ obiektu do u¿ytkowania, ale trwa nadal przez ca³y sukcesywnie prowadziæ realizacjê tego zadania. 
drogê ewakuacji w przypadku po¿aru, dlatego tak okres u¿ytkowania obiektu. S¹d przy tym odwo³a³ siê Fundusz bêdzie funkcjonowa³ od 1 stycznia 2022r. 
istotne s¹ parametry klatki schodowej, czyli szerokoœæ do orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, zgodnie Wyodrêbnienie funduszu nie zwiêksza obci¹¿eñ dla 
klatki, szerokoœæ biegów schodowych, szerokoœæ z którym w celu zapewnienia bezpieczeñstwa obywa- mieszkañców. Suma stawki wnoszonej na podstawo-
spoczników itp. Patrz¹c na klatkê schodow¹ jak na teli chronionego art. 5 Konstytucji RP, uzasadnione wy fundusz remontowy i stawki wnoszonej na fundusz 
drogê ewakuacji warto w tym miejscu poruszyæ jest wprowadzanie nowych, skuteczniejszych remontowy p.po¿ budynków wysokich nie przekracza 
jeszcze jedn¹ kwestiê. Zdarza siê, ¿e na drzwiach œrodków ochrony przeciwpo¿arowej. stawki, która obowi¹zuje do koñca 2021r.
wejœciowych do mieszkañ niektórzy mieszkañcy Ustawodawca musi bowiem mieæ mo¿liwoœæ W tekœcie wykorzystano obszerne fragmenty 
montuj¹ dodatkowe skrzyd³o drzwiowe, które otwiera dostosowania tak¿e istniej¹cych budynków mieszkal- artyku³u „Quo vadis Domine – czyli rozprawa 
siê na zewn¹trz, w kierunku klatki schodowej. Drzwi nych do nowych wymogów ochrony przeciwpo¿aro- o obowi¹zkach p.po¿. i o pieni¹dzach” z dwumiesiê-
otwarte na zewn¹trz bêd¹ stanowiæ du¿e nie- wej, wynikaj¹cych np. z postêpów w nauce (nowe cznika Administrator i Mened¿er Nieruchomoœci 
bezpieczeñstwo w czasie ewentualnego po¿aru, gdy¿ skuteczniejsze œrodki ochrony przeciwpo¿arowej), (lipiec-sierpieñ 2021).
bêd¹ utrudnia³y ewakuacjê osobom zbiegaj¹cym czy zwiêkszenia zagro¿eñ zwi¹zanych z po¿arami 
z wy¿szych piêter. (zagêszczenie zabudowy, wzrost zaludnienia 

Zagadnienie zwi¹zane ze zmian¹ wymagañ mo¿na w budynkach).
przedstawiæ tez na innym przyk³adzie. Standardem Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e art. 3 u.p.s.p. nak³ada 
w czasach powstawania naszych zasobów by³o wy- obowi¹zek zabezpieczenia budynku przed zagro¿e-
posa¿anie budynków wysokich w tzw. „suche piony”. niem po¿arowym na osoby fizyczne, osoby prawne, 
Suche piony, czyli nienawodnione piony – to instalacje organizacje lub instytucje, a odpowiedzialnoœæ za 
wodoci¹gowe przeciwpo¿arowe, przeznaczone do naruszenie przepisów po¿arowych spoczywa na ww. 
szybkiego podania wody na wy¿sze kondygnacje podmiotach oraz: w³aœcicielu, zarz¹dcy lub u¿ytko-
budynku, dziêki temu stra¿acy podawali wodê bezpo- wniku budynku. (sygn.akt II SA/Wr 511/16). Podzie-
œrednio z samochodu gaœniczego do instalacji suche- laj¹c stanowisko WSA, Naczelny S¹d Administracyjny 
go pionu, pod³¹czali swoje linie gaœnicze do zaworu po rozpoznaniu w dniu 5 wrzeœnia 2019r. na rozprawie 
na dowolnej kondygnacji budynku. Budynki mieszkal- w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi 
ne wielorodzinne wysokie i wysokoœciowe by³y kasacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej - oddali³ tê 
wówczas wyposa¿one w suche piony, czyli niena- skargê (II OSK 2428/17). Takie s¹ wiêc liczne 
wodnione instalacje wodoci¹gowe przeciwpo¿arowe. orzeczenia s¹dowe, które jednoznacznie rozwiewaj¹ 
W nowych przepisach techniczno-budowlanych w¹tpliwoœci co do stosowania obecnie obowi¹zuj¹ce-
ustalono, ¿e "instalacja wodoci¹gowa powinna byæ go prawa do „starych” budynków. W³adaj¹cy budynka-
zaprojektowana i wykonana jako nawodniona mi wysokimi s¹ z mocy prawa objêci obowi¹zkiem 
i spe³niaæ wymagania okreœlone w Polskiej Normie, doprowadzenia ich do stanu bezpieczeñstwa 
dotycz¹cej projektowania instalacji wodoci¹gowych, po¿arowego, nawet gdyby wybudowano je w innych 
a tak¿e ¿e „instalacja wodoci¹gowa zimnej wody warunkach techniczno-budowlanych. Dotyczy to 
powinna spe³niaæ wymagania okreœlone w przepisach tak¿e kwestii wymiany „suchych pionów” na 
odrêbnych, dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej.” nawodnione. 
Suche piony nie spe³niaj¹ tych wymag Podejmuj¹c zadanie które ma prowadziæ do dosto-

Przywo³ano tu zatem odrêbne przepisy, w tym sowania obiektu do obecnie obowi¹zuj¹cych wyma-
przepisy o ochronie przeciwpo¿arowej. Chodzi m.in. gañ bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego – nale¿y 
o przepisy rozporz¹dzenia MSWiA z dnia 7 czerwca podkreœliæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ rzecz. W wielu 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budyn- budynkach ze wzglêdów technicznych nie da siê 
ków, innych obiektów budowlanych i terenów, które doprowadziæ do zgodnoœci wszystkich elementów. 
okreœla rodzaje punktów poboru wody do celów prze- Je¿eli klatka schodowa jest zbyt w¹ska, to obecnie 
ciwpo¿arowych – ró¿ne hydranty wewnêtrzne 25, 33, nie ma technicznej mo¿liwoœci aby j¹ „poszerzyæ”. 
52 oraz ustala obowi¹zek stosowania ich w budyn- Podobnie w przypadku zbyt w¹skich spoczników 
kach zakwalifikowanych do strefy zagro¿enia ludzi schodowych i wielu innych aspektów. W takich sytua-
(ZL). Celem instalowania urz¹dzeñ hydrantowych jest cjach konieczne jest wykonanie innych zabezpieczeñ 
zapewnienie mo¿liwoœci poboru wody dla celów które niejako „w zamian” sprawi¹, ¿e poziom 
prowadzenia akcji gaœniczej przez s³u¿by Pañstwowej bezpieczeñstwa po¿arowego bêdzie porównywalny 
Stra¿y Po¿arnej, z tego wzglêdu urz¹dzenia te musz¹ z tym jaki byæ powinien przy zastosowaniu obecnie 
byæ niezawodne, a ciœnienie wody z wê¿y obowi¹zuj¹cych wymagañ. Ka¿dorazowo o zastoso-
hydrantowych normatywne. waniu rozwi¹zañ zamiennych, na podstawie eksperty-

Bezpieczeñstwo  
przeciwpo¿arowe 
w budynkach wysokich





Jedna mieœci siê przy ulicy Kiepury 28, 
a druga przy Ró¿yckiego 19.

Zachêcamy wszystkich Mieszkañ-
ców do dzielenia siê posi³kiem. 

Zbli¿a siê cudowny czas Œwi¹t W lodówce mo¿na zostawiæ artyku³y 
Bo¿ego Narodzenia. Tradycyjnie spo¿ywcze lub gotowe dania. Wa¿ne 
w wielu naszych domach ten œwi¹- ¿eby w osobie z któr¹ dzielimy siê 
teczny okres to czas suto zasta- jedzeniem widzieæ Cz³owieka – 
wionych sto³ów. Kupujemy produkty produkty musz¹ byæ, zapakowane, 
¿ywnoœciowe i szykujemy z sercem przydatne do spo¿ycia z aktualn¹ dat¹ 
i mi³oœci¹ œwi¹teczne potrawy wa¿noœci, przygotowane posi³ki 
w iloœciach, których niestety czêsto nie œwie¿e, zapakowane i opisane.    
jesteœmy w stanie przejeœæ.  Przygotujmy jeden posi³ek wiêcej 

Dlatego przypominamy o mo¿liwoœci i podzielmy siê z tymi, którzy byæ mo¿e 
podzielenia siê ¿ywnoœci¹ i posi³kami nie bêd¹ mieli co po³o¿yæ na wigilijnym 
z osobami potrzebuj¹cymi, samotny- stole. Niech nikt, zw³aszcza w Œwiêta,  
mi, ubogimi, rodzinami w trudnej nie bêdzie g³odny. 
sytuacji ¿yciowej. Niech dzieje siê magia Œwi¹t, 

Nieprzerwanie dzia³aj¹ obie lodówki a ¿yczliwy stosunek do ludzi, 
spo³eczne uruchomione przez Jelenio- zw³aszcza tych potrzebuj¹cych, niech 
górsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. nie opuszcza nas przez ca³y rok.
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LODÓWKI SPO£ECZNE
Podziel siê posi³kiem! 
Nie marnuj ¿ywnoœci!

Lodówka spo³eczna 
przy ul. Kiepury 28 

Lodówka spo³eczna 
przy ul. Ro¿yckiego 19
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zakupuciep³a na cele ogrzewania 
wzros³y o 19%, a na cele podgrzania 

W zwi¹zku z rozpoczêtym nowym i d³ugi. Drugim elementem wp³ywa- znacznie szybszy wzrost cen noœni- wody 6%.
okresem grzewczym pragniemy j¹cym na koszty zakupu ciep³a s¹ ków ciep³a w stosunku do wzrostu cen Porównanie kosztów zakupu ciep³a
przypomnieæ Pañstwu g³ówne zasady podwy¿ki cen dostawcy ciep³a. pozostaych towarów i us³ug widaæ jak w zasobach JSM w okresie 2019/20 
rozliczeñ kosztów ogrzewania i pod- Nie wszyscy mieszkañcy zauwa¿aj¹ wa¿nym zadaniem by³a i jest termomo- i 2020/21 ilustruje wykres nr 2.
grzania wody w mieszkaniach. te podwy¿ki, gdy¿ Spó³dzielnia nie dernizacja budynków. Wyniki rozliczeñ indywidualnych 
Rozliczanie kosztów zaczyna siê od podwy¿sza zaliczek w przypadku, gdy Porównanie dwóch ostatnich ciep³a w okresie rozliczeniowym 
zebrania kosztów zakupu ciep³a dotychczasowe zaliczki poszcze- okresów rozliczeniowych ciep³a 2020/21.
u dostawcy ciep³a z 12 miesiêcznego gólnych mieszkañców s¹ wystarczaj¹- Ostatni rozliczany obecnie okres Poni¿ej przedstawiamy dla porów-
okresu rozliczeniowego. Dostawc¹ co wysokie, czyli gdy mieszkañcy grzewczy 2020/21 by³ znacznie nania jak kszta³towa³y siê wyniki 
ciep³a s¹ Elektrociep³ownie Opolskie – w rozliczeniu rocznym otrzymuj¹ zwrot. ch³odniejszy od okresu 2019/20. rozliczeñ ciep³a w lokalach.
ECO Jelenia Góra. Koszty te przypisy- Ceny energii cieplnej dostarczanej Spowodowa³o to œrednio o 13% Na wykresie nr 3 wyniki rozliczeñ 
wane s¹ do danej nieruchomoœci, któr¹ przez ECO Jelenia Góra (a wczeœniej wy¿sze zu¿ycie ciep³a na cele ciep³a we wczeœniejszym okresie 
mo¿e byæ pojedynczy budynek lub PEC Jelenia Góra) wzros³y w ostatnich ogrzewania. Zu¿ycie ciep³a na cele 2019/20.
grupa budynków w przypadku gdy 3 latach o 21,6%, podczas gdy ceny podgrzania wody pozosta³o na Na wykresie nr 4 wyniki rozliczeñ 
jeden wêze³ zasila kilka budynków. towarów i us³ug konsumpcyjnych w tym poziomie z poprzedniego okresu ciep³a w obecnie rozliczanym okresie 
Koszty te wynikaj¹ ze zu¿ycia ciep³a okresie wzros³y 9,1% (wskaŸniki rozliczeniowego. 2020/21. ( na podstawie pierwszych ok. 
przez dan¹ nieruchomoœæ, a decydu- liczone do czerwca 2021r. nie Porównanie zu¿ycia ciep³a w zaso- 3 000 rozliczeñ).
j¹cy wp³yw na wysokoœæ tych kosztów uwzglêdniaj¹ce obecnego wzrostu bach JSM w okresie 2019/20 i 2020/21 Jak widaæ na przedstawionych wy-
ma zu¿ycie ciep³a zarejestrowane na cen). Ceny energii cieplnej s¹ cenami ilustruje wykres nr 1. kresach nr 3 i nr 4 niekorzystne czyn-
g³ównym liczniku ciep³a zamontowa- regulowanymi zatwierdzanymi dla Po uwzglêdnieniu wy¿szego zu¿ycia niki: ch³odniejszy sezon grzewczy, 
nym w wêŸle cieplnym danej nieru- danego przedsiêbiorstwa energe- ciep³a w ostatnim okresie rozliczenio- wzrost cen zakupu ciep³a, a tak¿e nie 
chomoœci. Na zu¿ycie ciep³a przez tycznego przez Urz¹d Regulacji wym i podwy¿ek cen ciep³a przek³ada podnoszone przedp³aty na ciep³o (ze 
budynek ma wp³yw przede wszystkim Energetyki i nie podlegaj¹ negocja- siê to na œrednio o 15 % wy¿sze wzglêdu na pandemiê) spowodowa³y 
to czy sezon grzewczy by³ mroŸny cjom z odbiorcami ciep³a. Obserwuj¹c koszty zakupu ciep³a, w tym koszty wzrost iloœci dop³at z 15,3 % do 31,7%. 
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Rozliczenia kosztów ogrzewania i podgrzania wody
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Dziêki g³osom Mieszkañców do Jeleniogórskiego zrealizowane w ramach JBO 2022 serdecznie 
Bud¿etu Obywatelskiego na 2022 rok wesz³y trzy gratulujemy.
zg³oszone i przygotowane przez JSM projekty: Zapewniamy, ¿e równie¿ w kolejnych latach 

Projekt twardy nr 39 – Modernizacja centrum bêdziemy aktywnie dzia³aæ, aby pozyskaæ œrodki 
sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wi³komirskiego  z Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego na 
( wartoœæ projektu 464.820,00 z³. ), realizacjê projektów s³u¿¹cych Mieszkañcom. 

Projekt twardy nr 36 – Remont ulicy Ró¿yckiego Ju¿ teraz zapraszamy do aktywnego udzia³u 
23 – 27 wraz z budow¹ miejsc postojowych, (wartoœæ w kolejnej edycji JBO. Tegoroczna frekwencja nie by³a 
projektu 211.769,00 z³.) niestety imponuj¹ca (w g³osowaniu ³¹cznie wziê³o 

Projekt miêkki nr 19 - Seniorzy razem ( wartoœæ udzia³ 3184 mieszkañców naszego miasta), jest 
Szanowni Pañstwo! projektu 150.000,00) – z³o¿ony przez Ognisko TKKF nadzieja ¿e w kolejnym roku Mieszkañcy wyka¿¹ siê 

Serdecznie dziêkujemy Mieszkañcom, którzy wziêli Zabobrze przy JSM. wiêkszym zainteresowaniem i aktywnoœci¹. JBO 
udzia³ w paŸdziernikowym g³osowaniu w ramach Nie uzyska³ wystarczaj¹cego poparcia, a w zwi¹z- s³u¿y przecie¿ nam wszystkim. Bud¿et obywatelski to 
Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego 2022. ku z tym nie zostanie zrealizowany projekt zielony wydzielona czêœæ œrodków finansowych bud¿etu 
Szczególne podziêkowania kierujemy do tych, którzy nr 38 - Aran¿acja placu rekreacyjno – wypoczynko- Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób 
wsparli swoimi g³osami projekty z³o¿one i wspierane wego przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzciñskiego wi¹¿¹cy, decyduj¹ mieszkañcy miasta wskutek g³oso-
przez Jeleniogórsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. Wy- w Jeleniej Górze, który dotyczy³ terenu zielonego wraz wania. Warto wiêc byæ aktywnym i zaanga¿owanym – 
ra¿amy te¿ swoj¹ wdziêcznoœæ tym wszystkim, którzy z infrastruktur¹.  zg³aszaæ, wspieraæ, g³osowaæ na projekty JBO. 
osobiœcie zaanga¿owali siê w kampaniê informacyj- Pozosta³ym wnioskodawcom, których projekty Wiêcej informacji nt JBO: konsultacje.jeleniagora.pl
n¹ i zachêcali do aktywnoœci i udzia³u w g³osowaniu. spotka³y siê z akceptacj¹ Mieszkañców i zostan¹ 

Brawo! Zagraliœmy 
w jednej dru¿ynie! 

Wygra³y projekty Spó³dzielni!
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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 wspó³-
pracy 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. 

O tym w jaki sposób oddaæ swój g³os 
znajd¹ Pañstwo na str. 9 gazety.

W tym roku g³osujemy w dniach od 05.10 do 
12.10. 2021 r. 

sposób, ¿e gdyby na fotografiach nie by³o kolorów 
pojemników, nie by³oby wiadome, na jak¹ frakcjê 

Zbieranie odpadów w sposób selektywny nie jest pozostaje tylko utylizacja, która jest jeszcze dro¿sza odpadów jest on przeznaczony (...). Organ odwo-
ju¿ kwesti¹ wyboru. Od 1 stycznia 2021 roku ni¿ przekierowanie odpadu do recyklingu. ³awczy przyzna³, ¿e przepisy ustawy ukszta³towa³y 
ustawodawca wprowadzi³ powszechny obowi¹zek Konsekwencje niedope³nienia obowi¹zku odpowiedzialnoœæ za nieselektywne gromadzenie 
segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory nie ma selektywnego zbierania odpadów komunalnych. odpadów poprzez koniecznoœæ poniesienia op³aty 
mo¿liwoœci deklarowania ich niesegregowania. Ustawodawca okreœli³ jednoznacznie, ¿e w przy- podwy¿szonej jako rodzaj odpowiedzialnoœci 
Wymóg segregacji odpadów zosta³ powtórzony padku niedope³nienia obowi¹zku selektywnego zbiorowej.Op³ata podwy¿szona obci¹¿a tak¿e tych 
wprost w uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbiera- mieszkañców, którzy dokonuja selektywnego 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci j¹cy te odpady przyjmuje je jako niesegregowane zbierania odpadów komunalnych.Odnosz¹c siê do 
i porz¹dku na terenie Jeleniej Góry. (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym zarzutu Spóldzielni, ¿e art. 6ka u.c.p.g. dotycz¹cy 

Mamy warunki do prawid³owej segregacji prezydenta miasta, który na podstawie powiado- konsekwencji niedope³nienia obowi¹zku selektyw-
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa stwo- mienia wszczyna postêpowanie w sprawie okreœlenia nego zbierania odpadów komunalnych, w zamyœle 

rzy³a mieszkañcom swoich zasobów mo¿liwoœæ wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami ko- ustawodawcy ma byæ stosowany wtedy, gdy 
prawid³owej segregacjê odpadów komunalnych. munalnymi („karna” op³ata podwy¿szona). Prezydent umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach 
Sukcesywnie od 2009 wybudowano 67 nowych altan miasta okreœla, w drodze decyzji, wysokoœæ op³aty lub workach jest notoryczne, organ odwo³awczy 
œmietnikowych - na terenie Administracji „Jedynka” za gospodarowanie odpadami komunalnymi za zauwa¿y³, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ ¿adnej 
powsta³o ich 39, a w Administracji „Dwójka” 28. Altany miesi¹c lub miesi¹ce w których nie dope³niono regulacji co do czêstotliwoœci naruszenia zasady 
œmietnikowe wyposa¿one s¹ w pojemniki na odpady obowi¹zku selektywnego zbierania odpadów segregowania odpadów, jak i nie pozwoli³ na ocenê 
w okreœlonych kolorach i opisane w sposób zapewnia- komunalnych, stosuj¹c wysokoœæ stawki op³aty woli w³aœcicieli nieruchomoœci co do dalszego 
j¹cy mieszkañcom mo¿liwoœæ prawid³owej segregacji. podwy¿szonej. segregowania odpadów.Konstrukcja przepisu 

Wszystkie wiaty s¹ zamykane, a klucze do nich Rada Miejska Jeleniej Góry ustali³a, obowi¹zuj¹c¹ zwi¹zuje op³atê podwy¿szon¹ z faktem odbioru 
przekazano mieszkañcom zastrzegaj¹c, aby nie od 1 marca 2021 roku stawkê op³aty za gospodaro- zgromadzonych odpadów jako zmieszanych z uwagi 
przekazywaæ ich osobom postronnym. wanie odpadami komunalnymi w wysokoœci 35,20 z³ na brak ich posegregowania.
WA¯NE!: Niestety dosyæ czêsto wiaty pozo- miesiêcznie/osoby („normalna” stawka op³aty) Ustali- Spó³dzielnia wnios³a skargê na decyzjê SKO do 
staj¹ otwarte, co stwarza dodatkow¹ okazjê ³a te¿ stawkê op³aty podwy¿szonej za gospodaro- Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, Oceniaj¹c 
„buszowania” w nich osobom nieuprawnionym - wanie odpadami komunalnymi, w przypadku zapad³e w sprawie decyzje, Wojewódzki S¹d Admini-
zarówno „zbieraczom” jak i chêtnym do podrzucania niewype³nienia obowi¹zku zbierania odpadów stracyjny w Gdañsku w wyroku z dnia 29 wrzeœnia 
swoich œmieci do cudzych kub³ów. W otwartych alta- komunalnych w sposób selektywny, w wysokoœci 2021 roku stwierdzi³, ¿e zosta³y one wydane bez 
nach nocuj¹ te¿ osoby bezdomne, które przeszukuj¹c trzykrotnoœci stawki „normalnej” tj. 105,60 z³ naruszenia prawa i bior¹c pod uwagê wszystkie 
œmietniki czyni¹ dodatkowy ba³agan Niezamkniêta miesiêcznie od osoby. przedstawione okolicznoœci oddali³ skargê, a wcze-
wiata to jak zaproszenie. Dlatego pamiêtajmy o ich Co to oznacza w praktyce? œniejsze decyzje zosta³y utrzymane w mocy. (dla 
zabezpieczaniu, zwracajmy uwagê jeœli widzimy Ni mniej ni wiêcej tylko to, ¿e w przypadku stwier- zainteresowanych: I SA/Gd 755/21, Ustalanie 
niefrasobliwe zachowanie s¹siada. Wystarczy dzenia niewywi¹zywania siê przez mieszkañców nieselektywnego zbierania odpadów - Wyrok Woje-
odrobina dobrej woli. W koñcu dzia³amy w swoim z obowi¹zku segregacji i na³o¿enia przez Prezydenta wódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku).
w³asnym interesie, równie¿ w interesie finansowym – Miasta w drodze decyzji podwy¿szonej op³aty „karnej” 
o czym bêdzie jeszcze mowa. Fakt awarii zamka 3 osobowa rodzina, która p³aci miesiêcznie 105,60 z³ ¿eby tego unikn¹æ.....
w drzwiach wejœciowych do boksu œmietnikowego op³aty z tytu³u gospodaro-wania odpadami (3 osoby x Krótki przewodnik po segregacji odpadów na 
JSM mo¿na zg³osiæ w Dziale Obs³ugi Technicznej pod normalna stawka op³aty 35,20z³), zap³aci za okres terenie Jeleniej Góry przygotowany przez 
numerem telefonu 75 75 221 99. wskazany w decyzji, w którym nie dope³niono obo- Wydzia³ Gospodarki Odpadami 

Ci¹gle dla wielu nie ma to znaczenia. wi¹zku segregacji kwotê 316,80 z³ (3 x podwy¿szona Urzêdu Miasta Jelenia Góra
O tym jak wa¿na jest segregacji uczone s¹ ju¿ dzieci „karna” stawka op³aty 105,60).

w przedszkolu i szkole. W zasady segregacji wci¹gaj¹ W chwili obecnej w ca³ej Polsce, równie¿ w naszym 
swoje pociechy œwiadomi i odpowiedzialni rodzice. mieœcie wydawane s¹ ju¿ decyzje o na³o¿eniu ·opakowania z papieru, karton, tekturê (tak¿e falist¹);

Segregujemy nie tylko ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce podwy¿szonej op³aty maj¹cej charakter sankcji. ·katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma;
prawo, ale równie¿ przez wzgl¹d na œrodowisko. Oczywiœcie przypadki uchylania siê mieszkañców ·papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
Odebrane od mieszkañców odpady trafiaj¹ do zak³a- danej nieruchomoœci od segregacji potwierdzane s¹ ·zeszyty i ksi¹¿ki, papier pakowy, torby i worki 
du ich zagospodarowania, gdzie przebiega proces materia³em dowodowym - raportami i szczegó³ow¹ papierowe.
sortowania, a nastêpnie przekazania ich do recy- dokumentacj¹ fotograficzn¹ sporz¹dzan¹ w poszcze-  Oszczêdzaj papier - u¿ywaj dwóch stron 
klingu. Z odpadów powstaj¹ nowe produkty, dziêki gólnych dniach przez firmê odbieraj¹ca odpady.  kartki papieru do pisania lub rysowania; nie drukuj 
czemu chronimy zasoby œrodowiska. Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze (SKO) w zasa- tego, co mo¿esz przeczytaæ w wersji elektronicznej. 

Niestety ci¹gle dla wielu osób segregacja to temat dzie utrzymuj¹ w mocy te decyzje organu pierwszej Pamiêtaj, by papier gromadzony w niebieskim 
obcy, zbyteczny szczegó³, nieistotny przepis. instancji oddalaj¹c wniesione przez zarz¹dców pojemniku by³ czysty, suchy i niezat³uszczony.

Pamiêtajmy jednak, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce nieruchomoœci odwo³ania.
brzmienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystoœci Z wokandy .... ·Ka¿da tona uzyskanej makulatury pozwoli za-

3i porz¹dku w gminach powoduje, ¿e w przypadku Decyzj¹ z dnia 23 grudnia 2020r. Prezydent Miasta, oszczêdziæ 1 200 litrów wody w papierni oraz 2,5 m  
niew³aœciwej segregacji odpadów odpowiedzialnoœæ okreœli³ (...) Spó³dzielni Mieszkaniowej "A" w G. przestrzeni œrodowiska.
ponosz¹ wszyscy mieszkañcy budynków korzysta- wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami ·Aby wyprodukowaæ jedn¹ tonê papieru trzeba œci¹æ 
j¹cych z danego boksu œmietnikowego, bo nie jest komunalnymi dla nieruchomoœci po³o¿onej w G. przy œrednio 17 drzew.
mo¿liwe zidentyfikowanie winowajcy niew³aœciwego ul. (...) na kwotê 4.356 z³ za maj 2020 r. W wyniku ·Ka¿de 100 kg papieru to œredniej wielkoœci dwa 
postêpowania z odpadami. Dlatego wszystkim wniesionego przez Spó³dzielniê odwo³ania drzewa, przy czym nale¿y wiedzieæ, ¿e jedno drzewo 
mieszkañcom musi zale¿eæ na tym, aby segregacja Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze (organ produkuje w ci¹gu roku tlen wystarczaj¹cy dla 10 
by³a prawid³owa. Sami segregujmy w sposób odwo³awczy) utrzyma³o j¹ w mocy. osób.
w³aœciwy, rozmawiajmy o tym z s¹siadami. Ewentu- W uzasadnieniu decyzji z dnia 17 marca 2021r. 
alne dotkliwe finansowe skutki braku segregacji organ odwo³awczy podkreœli³, ¿e odpady komunalne 
dotkn¹ nas wszystkich tak samo.   musz¹ byæ gromadzone w sposób selektywny. Wska-

Jak zauwa¿a Jacek Panasiewicz - Dyrektor ds. zano, ¿e obowi¹zuj¹cy w Polsce system gospodaro- ·zgniecione plastikowe butelki po napojach;
Wywozu i Oczyszczania Miejskiego Przedsiêbiorstwa wania odpadami komunalnymi rozró¿nia ich podsta- ·plastikowe opakowania po produktach spo¿ywczych;
Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. - jednym z g³ów- wowe frakcje takie jak papier, metal, tworzywa sztu- ·opakowania wielomateria³owe(karton po mleku 
nych czynników wp³ywaj¹cych na podwy¿ki op³at za czne, szk³o, bioodpady, mieszkañcy s¹ zobowi¹zani i soku);
odbiór i zagospodarowanie odpadów jest ich jakoœæ w do tego, aby poszczególne frakcje gromadziæ ·opakowania po œrodkach czystoœci (np. kapsu³kach 
poszczególnych frakcjach. Najproœciej oznacza to oddzielnie, zaœ konsekwencj¹ nieselektywnego do prania), 
zanieczyszczenia innymi odpadami lub substancjami gromadzenia odpadów jest koniecznoœæ poniesienia ·opakowania po kosmetykach (np. szamponach) itp.;
poprzez niew³aœciw¹ segregacjê odpadu, który jest podwy¿szonych op³at za ich odbiór.(...) Niezale¿nie ·plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
odbierany z naszych pojemników. Wymaga to czêsto od tego Kolegium podnios³o, ¿e fotografie pojemników ·aluminiowe puszki po napojach i sokach;
skomplikowanych procesów, aby mo¿na by³o poddaæ œwiadcz¹ niezbicie o braku nale¿ytej segregacji ·metalowe opakowania po ¿ywnoœci (puszki);
go recyklingowi. Niestety s¹ takie sytuacje gdzie odpadów. Zosta³y one zmieszane ze sob¹ w taki Dokoñczenie na str. 11

PAPIER – CO NALE¯Y WRZUCIÆ?:

PAMIÊTAJ!:

CIEKAWOSTKI

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
– CO NALE¯Y WRZUCIÆ?:

CYKL: SEGREGACJA ODPADÓW  



Dokoñczenie ze str. 10 godziny przed terminem wynikaj¹cym z harmonogra-
·foliê aluminiow¹; Odpady wielkogabarytowe to odpady powstaj¹ce mu zbiórki. Je¿eli mamy do oddania wielkogabaryty 
·metale kolorowe; w gospodarstwach domowych, do których zaliczamy poza terminem zbiórki, mo¿na je odwieŸæ do Punktu 
·kapsle, zakrêtki od s³oików; odpady o du¿ych lub nietypowych rozmiarach: Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
·czysty styropian opakowaniowy. ·meble (np. wersalki, fotele, szafy, sto³y, krzes³a, który przyjmie je bezp³atnie na terenie siedziby spó³ki 

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe komody), dywany i wyk³adziny; MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolnoœci 
butelki, puszki i kartoniki. Zajmuj¹ w ten sposób mniej ·wózki dzieciêce, zabawki du¿ych rozmiarów; 161/163. Numer telefonu do Punktu odbioru PSZOK: 
miejsca w koszu, a potem tak¿e w transporcie. ·materace, ko³dry, poduszki; 75 64 20 115
Opakowania wrzucaj opró¿nione, nie nale¿y ich myæ. ·rowery, narty, walizki, suszarki do odzie¿y, deski do  Jad¹c do PSZOK-a zabierz ze sob¹ 

prasowania, a tak¿e inne plastikowe, metalowe lub "pasek czynszowy" lub jego zdjêcie potwierdzaj¹ce 
·Z 35 plastikowych butelek mo¿na wyprodukowaæ drewniane artyku³y gospodarstwa domowego. wnoszenie op³aty za gospodarowanie odpadami.
bluzê z polaru. Dziêki recyklingowi oszczêdzasz Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego ba³a- Do tematu powrócimy w kolejnym numerze nasze-
surowce i energiê. ganu, odpady nale¿y wystawiaæ nie wczeœniej ni¿ 24 go kwartalnika w cyklu: SEGREGACJA ODPADÓW
·Jedna plastikowa butelka rozk³ada siê oko³o 500 lat, 
a aluminiowa puszka od 200 do 400 lat.
·Puszki aluminiowe mo¿na poddawaæ recyklingowi 
nieskoñczon¹ iloœæ razy. Przetworzenie tony alumi-
nium to oszczêdnoœæ 4 tony rudy i 700 kilogramów 
ropy naftowej.
·Piêæ plastikowych butelek po napojach mo¿na 
przetworzyæ na kurtkê narciarsk¹, a 26 na ca³y strój.
·Œrednio 6 tygodni trwa przetworzenie zu¿ytej puszki 
na now¹.

·szklane butelki i s³oiki po napojach i ¿ywnoœci ( butelki 
po napojach alkoholowych i olejachroœlinnych);
·szklane opakowania po kosmetykach (je¿eli nie s¹ 
wykonane z trwale po³¹czonych kilku surowców).

Odpadów szklanych nie nale¿y przed 
wyrzuceniem t³uc. Z butelek nie trzeba usuwaæ 
papierowych naklejek. Przed wrzuceniem opakowa-
nie ze szk³a nale¿y opró¿niæ, nie nale¿y go myæ.

·Ka¿da szklana butelka ponownie wprowadzona do 
obiegu pozwala zaoszczêdziæ energiê potrzebn¹ do 
œwiecenia 100 watowej ¿arówki przez 4 godziny.
·Produkty ze szk³a w 100 % nadaj¹ siê do recyklingu.
·Ka¿dy z nas wyrzuca w ci¹gu roku oko³o 56 opako-
wañ szklanych nadaj¹cych siê w pe³ni do ponownego 
wykorzystania.
·Opakowania szklane mo¿na przetwarzaæ nieskoñ-
czon¹ iloœæ razy. Ponowne wykorzystanie jednej 
szklanej butelki to oszczêdnoœæ – na wyprodukowanie 
1 butelki zu¿ywa siê ok. 1 100 W. To mniej wiêcej tyle, 
ile potrzeba do 5,5 godziny ogl¹dania telewizji na LCD 
TV lub 22 godziny pracy na komputerze.

·odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);
·rozdrobnione ga³êzie drzew i krzewów;
·skoszon¹ trawê, liœcie, kwiaty ciête i doniczkowe;
·trociny i korê drzew, zrêbki;
·niezaimpregnowane drewno;
·fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj.

Bioodpady nale¿y wrzucaæ luzem b¹dŸ 
w workach biodegradowalnych/ kompostowalnych lub 
papierowych. Zabrania siê umieszczenia bioodpadów 
w workach i opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Zebrane bioodpady trafiaj¹ do instalacji zagospodaro-
wywania odpadów biodegradowalnych. W procesie 
ich przetwarzania powstaje energia elektryczna i cie-
plna oraz kompost, czyli pe³nowartoœciowy nawóz, 
który mo¿e byæ wykorzystany w naszych ogrodach.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 
– CO NALE¯Y WRZUCIÆ?:
Wszystko to, czego nie mo¿na odzyskaæ w procesie
recyklingu, z wy³¹czeniem odpadów niebezpie-
cznych, wrzucamy do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi.
·pieluchy jednorazowe i art. higieniczne;
·zu¿yte rêczniki papierowe i chusteczki higieniczne;
·zat³uszczony papier, odpadki z ryb, miêsa i koœci;
·ceramika, worki z odkurzacza z zawartoœci¹;
·zimny popió³, niedopa³ki papierosów, itd.

PAMIÊTAJ!: 

CIEKAWOSTKI

SZK£O – CO NALE¯Y WRZUCIÆ?:

PAMIÊTAJ!: 

CIEKAWOSTKI

BIOODPADY – CO NALE¯Y WRZUCIÆ?:

PAMIÊTAJ!: 

CIEKAWOSTKI

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

PAMIÊTAJ:

Œwi¹teczny rebus dla maluchów
Na rozwi¹zanie rebusa czekamy do 31 stycznia 2022 pod adresem mailowym: konkurs@jsmjg.pl.
W tytule maila proszê wpisaæ: "Rebus dla maluchów", a w zg³oszeniu imie i nazwisko dziecka 
oraz wiek i numer telefonu rodzica do kontaktu. Wœrod uczestników zostana rozlosowane nagrody 
niespodzianki. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwyciêzców  w kolejnym wydaniu 
Gazety oraz na stronie inmternetowej i na facebooku organizatora. 

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

Za BOBREM,  2021grudzieñ 11

Na rozwi¹zanie wykreœlanki czekamy do 31 stycznia 2022 pod adreserm mailowym: konkurs@jsmjg.pl 
w tytule maila prosze wpisaæ: "Zadanie dla malucha MPGK", 

a w zgloszeniu imiê i nazwisko dziecka oraz wiek i numer do kontaktu. 
Wœrod uczestników zostan¹ rozlosowane specjalnie przygotowane przez MPGK nagrody niespodzianki. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwyciêzcow na stronie internetowej 
i na facebooku organizatora, b¹dŸ w kolejnym wydaniu Gazety.




