
 15 września 2021 roku w Zdrojowym Teatrze Animacji odbyło się 

uroczyste spotkanie z okazji 100-lecia uchwalenia pierwszej polskiej ustawy  

o spółdzielniach. Niniejsze obchody miały się odbyć rok wcześniej ale ze 

względu na pandemię, zostały przełożone i udało się je zrealizować w bieżącym 

roku.  Na uroczyste spotkanie przybyli zaproszeni przez Radę Nadzorczą  

i Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej goście m. in. dr Jerzy 

Jankowski – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP oraz przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 

Rady Spółdzielczej, Jerzy Łużniak - Prezydent Miasta Jelenia Góra, Wojciech 

Chadży – przewodniczący Rady Miejskiej J.G., Zbigniew Słowik – 

Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM, Prezesi firm współpracujących z JSM, 

Leszek Zagórski - Komendant Policji w Jeleniej Górze, Piotr Wałczyk – 

Komendant Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, działacze spółdzielczy, 

przedstawiciele Rad Nieruchomości, przedstawiciele Rady Nadzorczej obecnej  

i byłej kadencji, obecni pracownicy i byli długoletni pracownicy Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli 

zaprzyjaźnionych z JSM spółdzielni. 

Spotkanie rozpoczął prezes Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Mirosław Garbowski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do historii  

i początku spółdzielczości w Polsce, serdecznie przywitał przybyłych gości, tym 

samym rozpoczynając uroczyste spotkanie. 

Następnie na scenie pojawił się dr Jerzy Jankowski, który wygłosił 

wykład na temat 100-lecia spółdzielczości, ustawy z 1920 roku i całego procesu 

legislacyjnego w nawiązaniu do obecnej rzeczywistości. 

Został wyświetlony również film poświęcony Jeleniogórskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, pokazujący inwestycje prowadzone w ostatnich latach, zmiany 

na osiedlach, integrację mieszkańców, poprawę jakości zamieszkania na 

zasobach JSM oraz  zamierzenia i kierunki dalszego rozwoju. 

  Były oficjalne wystąpienia, życzenia, miłe słowa.  

Wyróżnienia przez Krajową Radę Spółdzielczą, wręczał dr Jerzy 

Jankowski. Jako pierwszy na scenie pojawił się Jerzy Łużniak - Prezydent 

Miasta Jelenia Góra otrzymując tytuł „Samorządowiec-Spółdzielca”  

za współpracę samorządu miejskiego ze spółdzielnią i realizację wspólnych 

projektów z JSM. 

Zbigniew Słowik - przewodniczący Rady Nadzorczej JSM otrzymał tytuł 

„Menedżer-Spółdzielca”, podziękował całemu spółdzielczemu samorządowi, 

koleżankom i kolegom za zaangażowanie, aktywność i należyte przygotowanie 

oraz podkreślił, że najważniejsza jest praca zespołowa i współdziałanie.   

Puchar upamiętniający tę uroczystość został przekazany na ręce Mirosława 

Garbowskiego - Prezesa JSM, który stwierdził, że to są podziękowania nie tyle 

dla niego ale dla całego zespołu pracowników. 

Kolejno utytułowani zostali działacze, obecni pracownicy oraz najstarsi stażem 

pracownicy Spółdzielni, którzy zasłużyli się pracą na rzecz JSM i jej 



mieszkańców. Wręczone zostały odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu 

Spółdzielczego”. W imieniu uhonorowanych głos zabrał Pan Chocimski, 

wieloletni działacz i samorządowiec, który w pięknych słowach podziękował za 

wyróżnienie mówiąc „nie każdemu pokoleniu dane jest  uczestniczyć w takim 

znaczącym 100-letnim jubileuszu” stwierdził, że honorowy medal otrzymany  

w takich okolicznościach jest bardzo cenny. Podziękował w imieniu własnym  

i wszystkich zgromadzonych na scenie, tym którzy nominowali, zatwierdzili  

i tym, którzy te medale wręczyli.  

Na końcu zostali wyróżnieni pracownicy z długoletnim stażem zawodowym 

oraz Ci, którzy szczególnym zaangażowaniem w pracę zawodową przyczyniają 

się do rozwoju spółdzielni i jej pozytywnego wizerunku. W imieniu wszystkich 

pracowników przemówił Pan Jerzy Szczepanik – kierownik administracji 

"Jedynka", mówiąc: "my czujemy, my wiemy, na czym polega spółdzielczość", 

doceniamy i cieszymy się z tych odznaczeń i są one niejako podsumowaniem 

życia zawodowego w spółdzielni. Przypomniał również, że na pierwszej linii  

w kontakcie z mieszkańcami, radami nieruchomości,  działaczami stoi 

administracja i że praca w spółdzielni polega na współdziałaniu  

z urzędem miasta,  spółkami miejskimi oraz z mieszkańcami. Podziękował 

wszystkim za współpracę. 

 Na koniec Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił 

wyróżnić  firmy i instytucje za współdziałanie na rzecz poprawiania warunków 

zamieszkiwania w zasobach spółdzielni, bezpieczeństwa i tworzenia warunków 

do integracji mieszkańców. 

Spotkanie zakończył Jerzy Łużniak, który podziękował wszystkim 

spółdzielcom, za to, że razem zmieniamy miasto i podarował Mirosławowi 

Garbowskiemu wizerunek starówki miasta Jelenia Góra. 

Część oficjalna zakończyła się wystąpieniem Pani Honoraty Magdeczko-

Capote. 
 


