
JELENIGÓRSKIE   JA-NO-SIKI 
(pisownia oryginalna - wersja robocza bajki bez morału) 

 
 

Jest w tym mieście grupa  „maluczkich” nie potrafiących często dojrzeć prawdziwego oblicza 
ogarniającego „świata” (a grupa liczna, z ~ 8 000 min. Mieszkańców, wg. danych BiP). 
 
Jak to „maluczcy” - płacili daniny , choćby takie: 
http://zdzislawk.eu/janosiki/1%20uchwa%C5%82a%202009-
2013%20gdzie%20wzrosty%20czynsze%20o%2010procent.pdf 
 
a konkretnie (z powyższego namiaru) : 
 

 
 
No i 4 lata temu pojawiły się  JA-NO-SIKI w minimalnej liczbie 23 (ujawnionych, a jest ich więcej i to 
znacznie) 
 
Zapytacie skąd? 
Ano np. stąd : - czyli ustawy o samorządzie gminnym: 
 

 
                       ------------------------------- 
 
JA-NO-SIKI  dumają, dumają, dumają… robiąc  ważne miny  - jednak nie ma kto „zbójnickiego” im 
zagrać – a tak by coś uchwalili…. . 
 
„Maluczcy” (gdy JA-NO-SIKI dumają)  - wtedy … ot tak mają: 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/1B%20czynsz%204,70%200050.476.2011.VI.pdf   -   4,70 zł za m² 
 
… a to zgodnie z powyższymi linkami (po roku)  znowu tak: 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/1C%20czynsz%205,17%200050.939.2012.VI.pdf  - 5,17 zł (skok o 10%) za 
m² 
 
I  zapominają  „maluczcy” że  JA-NO-SIKI  w jaskini… .  
 
Jaskinia  JA-NO-SIKÓW ma także zarządców i podsuwają im propozycje złupienia „maluczkich” już w 
lipcu 2013r (bo przecież w Cysorza nie uderzą…, a łatwo łupi się „maluczkich”): 
 
 

http://zdzislawk.eu/janosiki/1%20uchwa%C5%82a%202009-2013%20gdzie%20wzrosty%20czynsze%20o%2010procent.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/1%20uchwa%C5%82a%202009-2013%20gdzie%20wzrosty%20czynsze%20o%2010procent.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/1B%20czynsz%204,70%200050.476.2011.VI.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/1C%20czynsz%205,17%200050.939.2012.VI.pdf


http://zdzislawk.eu/janosiki/2%20RADNI%20ZNOSZ%C4%84%2010%20PROCENT%20UCHWA%C5%8
1A%20W%20SPRAWIE%20CZYNSZU%200403.XL.2013.pdf 
 
… konkretnie znoszą  10% ograniczenie dla „maluczkich”: 
 

 
 
JA-NO-SIKI  zaczynają „zbójnickiego” w pełni świadomie , bo znowu w lipcu dostają potwierdzenie że 
będzie efektywne  „łupienie maluczkich” , PRZEZ SKOK CZYNSZU O PONAD 60% (często więcej niż w 
miastach wojewódzkich): 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/3%202013%20zarz%20Prez%20jak%20sobe%209,17%20do%20przychod
%C3%B3w%20wliczy%C5%82%200050.1397.2013.VI.pdf 
 
…konkretnie z 5,17 na 8,34 zł za m² !!!!!!!: 
 

 
                         ------------------------------------------------------------------------ 
 
Ile radości  mają JA-NO-SIKI  ze zbójnickiego , szczególnie że „maluczcy” do września 2013 nie będą 
wiedzieć co ich czeka. 
 
 
NO I MAMY WRZESIEŃ 2013 
 
JA-NO-SIKI pod wodzą zarządców wreszcie łupią ZGODNIE Z PLANEM w dniu 12.09.2014r.: 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/6%20SKOK%20O%20PONAD%2060%20PROCENT%20!czynsz%208,34%2
02014%200050.1479.2013.VI.pdf 
 
… A SPIESZĄ SIĘ TAKŻE  ZARZĄDZAJĄCY BO PRZECIEŻ nie chcą brać udziału w innej bajce: 
 

http://zdzislawk.eu/janosiki/2%20RADNI%20ZNOSZ%C4%84%2010%20PROCENT%20UCHWA%C5%81A%20W%20SPRAWIE%20CZYNSZU%200403.XL.2013.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/2%20RADNI%20ZNOSZ%C4%84%2010%20PROCENT%20UCHWA%C5%81A%20W%20SPRAWIE%20CZYNSZU%200403.XL.2013.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/3%202013%20zarz%20Prez%20jak%20sobe%209,17%20do%20przychod%C3%B3w%20wliczy%C5%82%200050.1397.2013.VI.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/3%202013%20zarz%20Prez%20jak%20sobe%209,17%20do%20przychod%C3%B3w%20wliczy%C5%82%200050.1397.2013.VI.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/6%20SKOK%20O%20PONAD%2060%20PROCENT%20!czynsz%208,34%202014%200050.1479.2013.VI.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/6%20SKOK%20O%20PONAD%2060%20PROCENT%20!czynsz%208,34%202014%200050.1479.2013.VI.pdf


http://zdzislawk.eu/janosiki/7%20OBWIESZCZENIE%20WOJEWODY%20DOLNO%C5%9AL%C4%84SKIE
GO%20z%20dnia%2030%20wrze%C5%9Bnia%202013%20r.pdf 
 
(co im się wtrąca jakiś „Oz” i ustala że nie ma być 9,17zł , ale 8,40zł MAX, a co za tym idzie stawka 
bazowa ok. 7,60zł – niech spieprza do swojej bajki – bo ta jest o  JA-NO-SIKACH) 
 
ŁUPIENIE UDANE  - JA-NO-SIKI  SIĘ CIESZĄ . 
 
 ALE CO TO? 
 
„Maluczcy” głos podnoszą , oj dużo ich….. JA-NO-SIKI  bajkę chcą zmienić (na zasadzie „to nie my”): 
 
Może taka: 
 
https://jg24.pl/?txt=28593 
 
…a może taka: 
 
http://www.nj24.pl/article/rada-wzywa-prezydenta-do-obnizki-czynszow 
 
No i  JA-NO-SIKI się orientują że to bajka o „fleciście z Hameln w czerwonym sweterku” , a im rola 
szczurów nie przystoi. 
Wymyślają  genialny plan, jak to „maluczcy”  będą sponsorować innych  „maluczkich”, a i na diety 
zostanie,  do term się dołożą,  itp. a „maluczcy” się nie zorientują  kto za tym stoi: 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/8a%20Uchwa%C5%82a%20457%20L%202013%20z%2020%2012%20201
3%20zmieniaj%C4%85ca%20wieloletni%20program.pdf 
 
 
---------------------------- 
Wtrącę „na chwilę” z innej bajki „o fleciście w czerwonym sweterku”, który TAKŻE  ma dwa oblicza: 
- oficjalne: 
 
http://um.jeleniagora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2230%3Astanowisko-
prezydenta-miasta-jeleniej-gory&catid=16%3Ainformacje-prasowe&Itemid=46&lang=pl 
 
- i dla „maluczkich” (JUŻ NIE MEDIALNIE): 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/9A%20-wycofuje%20si%C4%99%20rakiem%20z%207,50.jpg 
 
(co będą maluczcy fikać…) 

 
WRACAM DO  JA-NO-SIKÓW ! 
 
Łupią  „maluczkich”  do dzisiaj – udając  zatroskanie (tematy innych bajek będą, bo trzeba opisać jak 
PRAWDZIWA troska w wydaniu JA-NO-SIKÓW  wygląda – I JUŻ WIDAĆ  ŻE BRALI ŚWIADOMIE W 
ŁUPIENIU UDZIAŁ) . 
 
Tak łupią, że nawet zwyżki czynszu mają na maksa ludzie z Cieplic, z Placu Piastowskiego , bo za to że 
mają największe zadymienie w mieście MAJĄ ZWIĘKSZONY DODATKOWO CZYNSZ. 
(uważam że słusznie – podwyższony czynsz zmusi do ucieczki , więc i cel zdrowotny zostanie 
osiągnięty).  

http://zdzislawk.eu/janosiki/7%20OBWIESZCZENIE%20WOJEWODY%20DOLNO%C5%9AL%C4%84SKIEGO%20z%20dnia%2030%20wrze%C5%9Bnia%202013%20r.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/7%20OBWIESZCZENIE%20WOJEWODY%20DOLNO%C5%9AL%C4%84SKIEGO%20z%20dnia%2030%20wrze%C5%9Bnia%202013%20r.pdf
https://jg24.pl/?txt=28593
http://www.nj24.pl/article/rada-wzywa-prezydenta-do-obnizki-czynszow
http://zdzislawk.eu/janosiki/8a%20Uchwa%C5%82a%20457%20L%202013%20z%2020%2012%202013%20zmieniaj%C4%85ca%20wieloletni%20program.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/8a%20Uchwa%C5%82a%20457%20L%202013%20z%2020%2012%202013%20zmieniaj%C4%85ca%20wieloletni%20program.pdf
http://um.jeleniagora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2230%3Astanowisko-prezydenta-miasta-jeleniej-gory&catid=16%3Ainformacje-prasowe&Itemid=46&lang=pl
http://um.jeleniagora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2230%3Astanowisko-prezydenta-miasta-jeleniej-gory&catid=16%3Ainformacje-prasowe&Itemid=46&lang=pl
http://zdzislawk.eu/janosiki/9A%20-wycofuje%20si%C4%99%20rakiem%20z%207,50.jpg


 
Łupią i innych za tzw. „strefę I”  z tego dokumentu, łupią za wszystko co możliwe: 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/RM%20o%20strefie%20I%20do%20podwy%C5%BCek%200342.XXXV.20
13.pdf 
 
……………………… itd.….. itd.…. 

 
BAJKA NIE MA MORAŁU, CHYBA ŻE UZNACIE ZA MORAŁ ODPOWIEDZI CZAROWNIKA Z „OZ”: 
- „maluczki” proszony przez innych,  prosi „OZa” wielokrotnie o ratunek, choćby tak: 
 
http://zdzislawk.eu/czynsz/wyliczenie-wniosek.pdf 
 
- na skargi „maluczkiego”  i „maluczkich” tak „OZ” reaguje: 
 
http://zdzislawk.eu/czynsz/WojewodaWSA.pdf 
 
JA-NO-SIKI o tym wiedzą, ale przecież tu nie chodzi im o prawo, honor itp. ale WYŁĄCZNIE założone 
łupienie . 
 (i niech „maluczcy” nie fikają…, dostają różnego rodzaju „ostrzeżenia” od JA-NI-SIKÓW) 
 
… i to chyba Koniec  tej części bajki………….. . 
 

 
Jednakże jakbyśmy się zabawili w kolejną fantazję i założyli że: 
JA – to piszący 
NO – właśnie to robię 
SIKI – fikcyjni „bohaterzy”  
 
 
A „OZ” to Wojewoda , który poparł „maluczkich”. 
Poparł do tego stopnia że znalazł sprzymierzeńca w WSA: 
!!!! 
http://zdzislawk.eu/janosiki/F%2020141001%20od%20wojew%20wygrana%20maluczkich%20na%20
stron%C4%99.pdf 
!!!! 
 
NO TO MAMY POCZĄTEK WIELKIEGO,  BAJKOWEGO  SKANDALU, Z OLBRZYMIMI PIĘNIĘDZMI  
W TLE ! 
(to bardzo łagodne określenie,… bo to też początek wielu innych „bajek”) 
 
!!!!! Z „OSTATNIEJ CHWILI”  !!!!! 
 
http://zdzislawk.eu/janosiki/20141015%20wyrok%20WSA%20na%20stronce.jpg     !!!!!!!!!! 
 
!!!!! SĄD OGŁASZA (CZEKAMY NA UPRAWOMOCNIENIE) – ŻE KONIEC OKRADANIA I TRZEBA ODDAĆ 
 
CO TERAZ ZROBIĄ JA-NO-SIKI?                 STANĄ OTWARCIE PRZECIWKO „MALUCZKIM”? 
 
--------------------------------------- 
 

http://zdzislawk.eu/janosiki/RM%20o%20strefie%20I%20do%20podwy%C5%BCek%200342.XXXV.2013.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/RM%20o%20strefie%20I%20do%20podwy%C5%BCek%200342.XXXV.2013.pdf
http://zdzislawk.eu/czynsz/wyliczenie-wniosek.pdf
http://zdzislawk.eu/czynsz/WojewodaWSA.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/F%2020141001%20od%20wojew%20wygrana%20maluczkich%20na%20stron%C4%99.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/F%2020141001%20od%20wojew%20wygrana%20maluczkich%20na%20stron%C4%99.pdf
http://zdzislawk.eu/janosiki/20141015%20wyrok%20WSA%20na%20stronce.jpg


Zapraszam do komentowania na moim blogu (będzie temat JA-NO-SIKI) , bo tę wersje bajki mogę 
uzupełniać….(a jest czym, i także parę innych bajek czeka) . 
 
Dzidek  - blog (moderowany):  http://weblog.zdzislawk.eu/#home 
 
/przepraszam za „formę”  –  ale prawdziwa treść bajki ukryta w linkach i logice/ 
 

 
„Errata”: 
(sąsiedzi chyba genezę tej bajki znaleźli ): 
 
http://zdzislawk.eu/czynsz/PO%20ma%20w%20d_pie%20wysokie%20czynsze.jpg 
 
(z linku - http://1917.net.pl ) 
 
 

http://weblog.zdzislawk.eu/#home
http://zdzislawk.eu/czynsz/PO%20ma%20w%20d_pie%20wysokie%20czynsze.jpg

