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Adam Asnyk

Po wszystkie czasy,
przez obszar daleki …
(z cyklu trzydziestu sonetów Nad g³êbiami,
tworzonych w latach 1883 i 1894)

Po wszystkie czasy, przez obszar daleki,
Wi¹¿¹ siê istnieñ kolejne ogniwa;
Fala pokoleñ, wielkie ludów rzeki,
Wszystko w ocean jeden wspólny sp³ywa,
Który zasila coraz dalsze wieki...
Z rzesz¹ zniknionych ci¹gle rzesza ¿ywa,
Jako strumienie, mieszaj¹ swe œcieki
I jedna drug¹ ze sob¹ porywa.
Wszyscy s¹ wspóln¹ zwi¹zani macierz¹:
Umarli, ¿ywi, wielcy, czy te¿ mali,
Wrogowie, bracia, dalecy lub blizcy,
Jedni od drugich nawzajem zale¿¹,
Odpowiadaj¹c, na wypadków fali,
Ka¿dy za wszystkich, za ka¿dego wszyscy!
Pisma, Tom III, Czêœæ XIV– 1924 rok

Pierwszy, historyczny dokument
potwierdzaj¹cy rejestracjê
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
w – prowadzonym przez S¹d –
rejestrze spó³dzielni.
Na podstawie postanowienia
S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze
z 14 stycznia 1958 roku
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jeleñ”
w Jeleniej Górze zosta³a wpisana
do rejestru spó³dzielni
pod numerem 538, karta 15.
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Drodzy Czytelnicy
Fot. Krzysztof Kozik

dziœ do Pañstwa r¹k numer specjalny gazety
O„Zaddajemy
BOBREM”. Wydanie niniejsze jest szczególne, bo
poœwiêcone 60. rocznicy powstania Jeleniogórskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej.
i jej zasoby przez lata zmienia³y swoje
S pó³dzielnia
oblicze. Nawi¹zuj¹ce do pierwszych lat dzia³alnoœci artyku³y, wspomnienia pracowników
i mieszkañców, zamieszczone zdjêcia, archiwalne i wspó³czesne, ilustruj¹ ten proces. Zmieniali
siê te¿ ludzie i ich postawy. Idee spó³dzielczoœci, zw³aszcza wspólnego dzia³ania we wspólnym
interesie, tak wa¿ne i przestrzegane w pierwszych latach naszej historii, z czasem gdzieœ
ulecia³y. W miarê rozwoju Spó³dzielni przystêpowa³o do niej coraz wiêcej chêtnych do
otrzymania mieszkania. O tym, kto to mieszkanie otrzyma zaczêli w du¿ym stopniu decydowaæ
ludzie realizuj¹cy polecenia w³adz partyjnych. I wszystko dooko³a by³o jakichœ „ich”, na pewno
nie „nasze”. Dopiero po ustrojowej transformacji, zw³aszcza po sprywatyzowaniu mieszkañ,
zaczê³y kszta³towaæ siê nowe postawy mieszkañców spó³dzielczych domów. Jak mawia³,
nie¿yj¹cy ju¿, prezes Marian Leñko odwieczne „oni”, „ich” powoli, sukcesywnie zamienia³o siê na
„my” i „nasze”. Dziœ spó³dzielcza samorz¹dnoœæ ma siê dobrze. Daje mo¿noœæ bezpoœredniego
udzia³u cz³onków w zarz¹dzaniu spó³dzielni¹ poprzez uczestniczenie w walnym zgromadzeniu,
poprzez pracê w radzie nadzorczej lub radzie nieruchomoœci.

ynamicznie zmieniaj¹ce siê realia wspó³czesnego œwiata nie sprzyjaj¹ wspomnieniom.
D
Zabiegani, zapracowani, wiecznie zajêci, nie maj¹cy czasu nawet dla rodziny i przyjació³,
zatrzymajmy siê jednak na moment. We wszechœwiecie nasze ¿ycie jest tylko chwilk¹. Jest
piórkiem na wietrze, targanym w ró¿ne strony. A ludzie i zdarzenia warci s¹ przypominania
i utrwalania w pamiêci, bo nagle, ni st¹d, ni zow¹d, odchodz¹. Zawsze za wczeœnie.

M

arsza³ek Józef Pi³sudski powiedzia³:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci, ten nie jest godzien szacunku, teraŸniejszoœci
ani prawa do przysz³oœci”.
60. lecie JSM wspania³¹ okazj¹ do przypomnienia ludzi, zdarzeñ, chwil bardziej
J lubest zatem
mniej donios³ych, a tak¿e codziennej, ¿mudnej pracy wielu pracowników, którzy przez

minione szeœæ dekad przewinêli siê przez karty historii naszej Spó³dzielni.

am nadziejê, ¿e czytelnicy niniejszego wydania gazety, a przynajmniej niektórzy z nich,
M.wróc¹
myœlami do pierwszych chwil spêdzonych w nowym mieszkaniu, do chwil
szczêœliwych; wszak – w zdecydowanej wiêkszoœci – byli wówczas m³odymi ludŸmi,
rozpoczynaj¹cymi ¿ycie „na swoim”. Niczym by³o, ¿e mieszkaj¹ w szczerym polu lub – nieco
póŸniej – na betonowej pustyni. Niczym by³y niedostatki, niczym krzywe œciany czy pod³ogi
i wszelkie inne usterki. Nic nie mog³o przyæmiæ radoœci z otrzymania w³asnego „k¹ta” do
mieszkania.
yczê Pañstwu mi³ej lektury, spojrzenia przyjaznego na przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ oraz
¯spojrzenia
z wiar¹ na jeszcze lepsz¹ przysz³oœæ.

Gra¿yna Têcza
Redaktor naczelny
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Fot. Gra¿yna Têcza

Szanowni Pañstwo,
mieszkañcy Zabobrza i wielu spó³dzielczych domów,
usytuowanych w obrêbie „starej” Jeleniej Góry.
Mijaj¹ kolejne lata mojej
pracy w Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Czujê
siê wyró¿niony, ¿e w tak wa¿nym
momencie historii naszej Spó³dzielni, jakim jest jubileusz 60.
lecia istnienia, los sprawi³, ¿e
to w³aœnie ja kierujê pracami
Zarz¹du JSM. Czujê olbrzymie brzemiê odpowiedzialnoœci za
Spó³dzielniê i za wszystkich jej cz³onków. Ale jednoczeœnie jestem
dumny, ¿e mogê byæ kontynuatorem dzie³a wszystkich tych osób,
które w ci¹gu minionych szeœædziesiêciu lat tworzy³y nasz¹
Spó³dzielniê, tworzy³y jej dzisiejszy wizerunek. To nie tylko cz³onkowie
za³o¿yciele, to nie tylko ich nastêpcy, ale przede wszystkim ca³a
rzesza pracowników i spo³ecznych dzia³aczy, którzy swoj¹ prac¹
i zaanga¿owaniem wywarli znacz¹ce piêtno na dzisiejsze postrzeganie
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Dlatego, tu i teraz,
wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziêkujê oraz sk³adam
wyrazy najwy¿szego uznania i szacunku.
Z mojego, bardzo prywatnego spojrzenia w przesz³oœæ, w chwili, kiedy
wspominamy lata minione, nie mogê nie wspomnieæ jednej osoby,
która znacz¹co wp³ynê³a nie tylko na losy Spó³dzielni, ale równie¿
i na moje losy. By³ koniec kwietnia 1984 roku. By³em wtedy bardzo
m³odym i nieœmia³ym cz³owiekiem, który dopiero co ukoñczy³
Akademiê Ekonomiczn¹, o¿eni³ siê i szuka³ pracy. Mój rodzinny
Kluczbork opuœci³em z chwil¹ podjêcia nauki na uczelni, w³aœnie
w Jeleniej Górze. Jelenia Góra tak mi siê spodoba³a, ¿e po ukoñczeniu
studiów chcia³em pozostaæ w tym mieœcie. Warunkiem by³o znalezienie
pracy. Trafi³em do Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Z³o¿y³em
„papiery”. Wkrótce zosta³em zaproszony na rozmowê z prezesem,
w trakcie której podj¹³ on decyzjê o moim zatrudnieniu w JSM.
Tym prezesem, od niespe³na roku, by³ Jerzy Bartz. Wielki, wspania³y
cz³owiek, znakomity menad¿er, który wywar³ znacz¹ce piêtno na ca³e
moje zawodowe ¿ycie. To on wprowadza³ mnie w niuanse
spó³dzielczoœci i dziœ zaszczytem dla mnie jest mo¿liwoœæ
kontynuowania jego dzie³a. ¯a³ujê tylko, ¿e los tak brutalne, niespe³na
7 lat póŸniej, od chwili mojego pierwszego zetkniêcia siê z nim,
przerwa³ tê moj¹ zawodow¹ lekcjê. Jestem przekonany, ¿e gdyby
Jerzy Bartz ¿y³ to albo nadal by³by prezesem naszej Spó³dzielni, albo –
z wysokoœci wy¿szego, mo¿e nawet rz¹dowego, stanowiska – bardzo
by nam kibicowa³ i cieszy³ z naszych sukcesów.
A ja siê cieszê, ¿e dziœ, z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, mogê zapewniæ
Pañstwa o dobrej sytuacji Spó³dzielni na wszystkich p³aszczyznach
jej dzia³alnoœci. Jesteœmy Spó³dzielni¹ nowoczesn¹, licz¹c¹ siê nie
tylko na rynku regionu jeleniogórskiego, ale doœæ wyraŸnie
zaznaczaj¹c¹ swoje istnienie na terenie naszego kraju. Przynale¿ymy
do znacz¹cych organizacji spó³dzielczych, takich jak Zwi¹zek
Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz
Krajowy Instytut Gospodarki Nieruchomoœciami w Katowicach. Po
raz pierwszy w historii, dziêki determinacji, dziêki wspólnemu dzia³aniu
dolnoœl¹skich spó³dzielni, pozyskaliœmy znacz¹ce œrodki unijne na
przedsiêwziêcia termomodernizacyjne. Jesteœmy Spó³dzielni¹
skutecznie wdra¿aj¹c¹ najnowsze i proekologiczne rozwi¹zania.
Baterie fotowoltaiczne, nowoczesne i sprowadzane do poziomu
przyziemia windy osobowe, ciep³a woda u¿ytkowa z sieci,
doprowadzona do prawie szeœciu tysiêcy mieszkañ czy nowoczesny
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system ista-memonic, pozwalaj¹cy na zdalne i bezkontaktowe
rozliczanie wody i energii cieplnej, s¹ tego najlepszym przyk³adem.
Jesteœmy Spó³dzielni¹ wyznaczaj¹c¹ trendy nie tylko dla innych
spó³dzielni, ale tak¿e dla jednostek miejskich. Uporz¹dkowanie
systemu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, poprzez
wybudowanie oko³o szeœædziesiêciu estetycznych wiat œmietnikowych,
stanowi³o przyk³ad i wzór do naœladowania. Zmieniamy otoczenie
i infrastrukturê zielon¹ w bezpoœrednim otoczeniu ka¿dego
z Pañstwa budynków. Wybudowaliœmy piêæ piêknych, nowoczesnych
i funkcjonalnych placów rekreacji osiedlowej. Otworzyliœmy przyjazne
Biuro Obs³ugi Mieszkañców, gdzie mo¿ecie Pañstwo za³atwiæ
wiêkszoœæ swoich spraw adresowanych do Spó³dzielni, ale mo¿ecie
te¿ skorzystaæ z porad fachowców w wielu aspektach codziennego
¿ycia; ¿e wspomnê o najwa¿niejszych: o poradach prawnych czy
te¿ o corocznych dy¿urach pracowników Urzêdu Skarbowego,
pomagaj¹cych przy rozliczaniu podatku dochodowego.
Utworzyliœmy Klub Seniora i w zauwa¿alny sposób wyszliœmy do
Pañstwa z propozycj¹ szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych,
przeznaczonych dla wszystkich, niezale¿nie od wieku. Cieszy nas
wysoka frekwencja na ka¿dej z nich. Organizujemy wigiliê dla
samotnych, konkursy o ró¿nej tematyce. To wa¿ne i potrzebne
dzia³ania, integruj¹ce mieszkañców spó³dzielczych osiedli.
Wzajemny szacunek, Pañstwa – cz³onków naszej Spó³dzielni i nas –
jej pracowników, jest podstaw¹ prawid³owego funkcjonowania
organizmu, jakim jest spó³dzielnia mieszkaniowa. Jako pracownicy
mamy poczucie swojego miejsca i s³u¿ebnej roli wobec Pañstwa. To dla
Was jesteœmy i dla Was czynimy wszystko, abyœcie Pañstwo, ka¿dego
dnia, mieli poczucie bezpieczeñstwa, ale te¿ abyœcie odczuwali zwyk³¹
przyjemnoœæ z zamieszkania w zasobach naszej Spó³dzielni.
Osobiœcie zapewniam wszystkich Pañstwa o swoim ca³kowitym
zaanga¿owaniu w sprawy Spó³dzielni. Moim najwiêkszym zawodowym
marzeniem jest to, aby ka¿dy z Pañstwa, z dum¹ i podniesion¹ g³ow¹,
móg³ szczerze powiedzieæ: Jestem zadowolonym mieszkañcem
budynku zarz¹dzanego przez Jeleniogórsk¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹. Tego zadowolenia z naszej pracy ¿yczê Pañstwu
najbardziej. Bêdzie ono nie tylko spe³nieniem mojego marzenia, ale
bêdzie – przede wszystkim – dobr¹ ocen¹, wystawion¹ wszystkim
pracownikom Spó³dzielni.
Z okazji jubileuszu 60. lecia JSM, wyj¹tkowo ciep³o i serdecznie,
¿yczê wszystkim mieszkañcom spó³dzielczych osiedli nastêpnych,
jeszcze wspanialszych lat zamieszkiwania w zarz¹dzanych przez
Spó³dzielniê domach, w zdrowiu i szczêœciu, w otoczeniu kochanych
i kochaj¹cych osób. Nam wszystkim ¿yczê satysfakcji ze wspólnie
podejmowanych decyzji i przedsiêwziêæ.
I ju¿ dziœ zapraszam Pañstwa do udzia³u w dniu 9 czerwca 2018 roku
w wielkim festynie rodzinnym, który bêdzie punktem kulminacyjnym
obchodów 60. lecia naszej Spó³dzielni. Organizujemy go wespó³
z Urzêdem Miejskim w Jeleniej Górze na Zabobrzu III. Oprócz
tradycyjnych atrakcji planujemy wspania³y koncert oraz pokaz
sztucznych ogni. Obiecujê, ¿e wszyscy bêdziemy siê dobrze bawiæ.
Zapraszam i do zobaczenia.
Miros³aw Garbowski
Prezes Zarz¹du JSM

Cieszê siê, ¿e na zakoñczenie
wieloletniej kariery zawodowej
mogê w jubileuszowym wydaniu
gazety JSM „Za BOBREM”
podzieliæ siê z Pañstwem swoimi
refleksjami. Bo w³aœnie w roku
obchodów 60. rocznicy powstania Jeleniogórskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej koñczê swoj¹
pracê i 1 lipca przechodzê na
emeryturê.
Jestem rodowitym jeleniogórzaninem. Tu siê urodzi³em, tu
ukoñczy³em edukacjê na poziomie œrednim. Na studia wyjecha³em do
Wroc³awia i „przepad³em” na 10 lat, bowiem po ukoñczeniu nauki na
Politechnice Wroc³awskiej podj¹³em pracê we Wroc³awskim
Przedsiêbiorstwie Instalacji Przemys³owych i by³em kierownikiem na
wielu budowach ciep³owni osiedlowych lub przemys³owych, w tym
miêdzy innymi i w Jeleniej Górze. Ci¹gle jednak planowa³em powrót do
rodzinnego miasta, do Jeleniej Góry. Wówczas, oraz przez wiele
nastêpnych lat, nawet przez myœl mi nie przesz³o, ¿e kiedykolwiek bêdê
pracowa³ w tej oto spó³dzielni, w której stara³em siê o lokum dla mojej
rodziny, chc¹c zamieszkaæ na Zabobrzu. W koñcu plany moje i mojej
rodziny siê ziœci³y i w 1979 roku wprowadziliœmy siê do mieszkania
w budynku numer 8 przy ulicy Józefa Elsnera. Tak wiêc, choæ mam
najkrótszy sta¿ pracy w JSM, w porównaniu z pozosta³ymi cz³onkami
Zarz¹du, to najwczeœniej zamieszka³em na Zabobrzu.
Po powrocie do Jeleniej Góry, przez niemal 10 lat, pe³ni³em funkcjê
inspektora nadzoru budowlanego, pracuj¹c w Przedsiêbiorstwie Realizacji Inwestycji. Najwiêkszym zadaniem, z którym przysz³o mi siê zawodowo zmierzyæ, by³o kierowanie budow¹, wyposa¿eniem i uruchomieniem dzia³alnoœci leczniczej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze. W szpitalu pracowa³em 10 lat, od 1991 do 2001 roku. Kiedy odchodzi³em ze szpitala ten ju¿ od roku prowadzi³ dzia³alnoœæ lecznicz¹.
Po zakoñczeniu pracy w szpitalu mia³em propozycjê zatrudnienia
w Legnicy, a nawet w Warszawie. Ale nie chcia³em ju¿, za ¿adne

pieni¹dze, opuszczaæ Jeleniej Góry. W 2004 roku okaza³o siê,
¿e w JSM jest du¿a robota do zrobienia. Spó³dzielnia podjê³a decyzjê
o termomodernizacji, wówczas docelowo, 85 budynków. Otrzyma³em
propozycjê pracy. A, ¿e nie obce mi by³y du¿e wyzwania – zgodzi³em
siê i odt¹d rozpocz¹³em trudn¹, ale i przynosz¹c¹ satysfakcjê, pracê
zwi¹zan¹ z podnoszeniem standardów zamieszkiwania w budynkach
zarz¹dzanych przez Spó³dzielniê. W lutym 2012 roku zosta³em
cz³onkiem Zarz¹du JSM.
Jakie doœwiadczenia zawodowe stara³em siê wnieœæ do Spó³dzielni?
Przede wszystkim pracê zespo³ow¹. Wszelkie zadania wykonuje
zespó³ a nie kierownik, dyrektor czy prezes. Dla mnie wszyscy
w zespole s¹ równi, a wiêc nie ma poleceñ, kar, ale te¿ nie ma
indywidualnych nagród. Praca zespo³owa zawsze przynosi³a
pozytywne wyniki, co nie znaczy, ¿e wszystko wychodzi³o idealnie – jak
to w ¿yciu. Jednak¿e, ze specyfiki spó³dzielni mieszkaniowej wynika,
¿e do osi¹gniêcia wspólnego sukcesu niezbêdne jest wspó³dzia³anie
tego zespo³u pracowników z mieszkañcami, którzy, jak by na to nie
spojrzeæ, w ka¿dym przedsiêwziêciu s¹ decydentami i inwestorami.
A zatem wszyscy, i inwestorzy, i wykonawcy, musimy mieæ
przekonanie, ¿e to, co mamy do zrobienia, jest s³uszne. Bez zgody
mieszkañców nie by³oby docieplonych 120 budynków, w tym
90 ocieplonych ca³oœciowo, zdemontowanych 2.900 betonowych donic
balkonowych, zlikwidowanych 5.775 „junkersów”, wybudowanych
55 wiat œmietnikowych i wielu innych przedsiêwziêæ.
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, w mojej wieloletniej
karierze zawodowej, jest kolejnym zak³adem pracy. I jak siê okazuje –
ostatnim. Dlatego ¿egnam siê z Pañstwem serdecznie i dziêkujê za
wszystko. ¯yczê, aby w domach zarz¹dzanych przez Jeleniogórsk¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, przez kolejne dziesiêciolecia, ¿y³o
siê Pañstwu bezpiecznie i wygodnie.
Marian Szczêœniak
Zastêpca Prezesa Zarz¹du JSM
ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi
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Szanowni Pañstwo
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Szanowni Pañstwo
Diamentowe gody, czyli 60.
rocznicê powstania, obchodzi
w bie¿¹cym roku Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa.
Uwa¿am, ¿e mamy powód do
wspólnego œwiêtowania, zadowolenia a nawet dumy. Taki
jubileusz sk³ania do refleksji
i retrospekcji. Dlatego pozwolê
sobie na kilka osobistych wspomnieñ i przemyœleñ.
Spó³dzielnia zosta³a za³o¿ona w roku, w którym siê urodzi³am.
Jesteœmy wiêc równolatkami. Dla mnie JSM to coœ wiêcej ni¿ zak³ad
pracy, który w ka¿dej chwili mo¿na zmieniæ, jeœli tylko pojawi¹ siê
propozycje lepszej pracy czy p³acy. Tak siê z³o¿y³o, ¿e praca
w Spó³dzielni by³a moj¹ pierwsz¹ i jak siê okazuje, jest ostatni¹ prac¹.
Ca³e swoje doros³e, zawodowe ¿ycie zwi¹za³am z Jeleniogórsk¹
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹.
Trafi³am tu jako œwie¿o upieczona absolwentka, wówczas Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu. Dlatego mam do naszej Spó³dzielni
bardzo osobisty i zaanga¿owany stosunek. To tu kszta³towa³am siê
jako pracownik, szlifowa³am swoje umiejêtnoœci i wiedzê, zdobywa³am
¿yciowe doœwiadczenie. Dlatego czujê siê maleñk¹ cz¹stk¹ jej historii.
Historii zmiennej, tak jak zmienne by³y losy naszego kraju. Przez te lata
zmienia³a siê wielkoœæ Spó³dzielni i teren jej dzia³ania (przypomnê, ¿e
przez wiele lat dzia³a³a nie tylko na terenie Jeleniej Góry, ale tak¿e
Karpacza, Kowar, Mys³akowic, Piechowic, Szklarskiej Porêby,
Sobieszowa, Cieplic), zmienia³a siê liczba pracowników (pamiêtam
czasy, gdy w Spó³dzielni pracowa³o oko³o 300 osób), zmienia³y siê
podstawy jej dzia³ania. Podejmowano przez te lata kilka prób
zniszczenia spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Na szczêœcie dziêki
m¹droœci wielu zaanga¿owanych ludzi, dzia³aczy spó³dzielczych, ale
i innych osób, które po prostu znaj¹ spó³dzielczoœæ i jej wierz¹, plany te
siê nie powiod³y.
Czasami zastanawia³am siê nad tym, dlaczego spó³dzielczoœæ
mieszkaniowa, na przestrzeni wielu lat, w powojennej historii naszego
kraju, bywa³a „sol¹ w oku” niektórych polityków. Zaraz po wojnie
prywatne maj¹tki nie wpisywa³y siê dobrze w zasady socjalizmu, wiêc
nieliczne spó³dzielnie mieszkaniowe, które reaktywowa³y swoj¹
przedwojenn¹ dzia³alnoœæ, traktowane by³y po macoszemu. Dopiero,
kiedy partyjni decydenci zdali sobie sprawê, ¿e bez pomocy spó³dzielni
mieszkaniowych nie uda siê poprawiæ bardzo trudnej sytuacji
mieszkaniowej Polaków, pojawi³y siê przepisy sprzyjaj¹ce
budownictwu, z wykorzystaniem œrodków samych spó³dzielców oraz
w miarê korzystnych kredytów na spó³dzielcze budownictwo. Ale to
z kolei mia³o negatywny wp³yw na samorz¹dnoœæ spó³dzielni.
W zamian za te „dobrodziejstwa” ¿¹dano, aby znaczna czêœæ mieszkañ
nie by³a przyznawana cz³onkom spó³dzielni oczekuj¹cym na
mieszkanie, ale – poza kolejk¹ – zak³adom pracy i organom
administracji pañstwowej. To te lata, kiedy mieszkania czêsto by³y
przydzielane wed³ug „partyjnych” wskazañ, spowodowa³y pewne
wypaczenie zasad spó³dzielczych. Spuœcizn¹ tych lat by³a negatywna
opinia o spó³dzielczoœci mieszkaniowej w ogóle.
Tak¿e po okresie transformacji w 1989 roku spó³dzielczoœæ nie
pasowa³a do nowego systemu. Dalej wszystkich oceniano jedn¹,
negatywn¹ miar¹. A przecie¿ przypadki nagannych zachowañ
niektórych prezesów, choæ zawsze godne potêpienia, wystêpowa³y
rzadko. By³y jednak znakomit¹ po¿ywk¹ dla mediów. Dobro nie ma tej
si³y przebicia. Karmione na co dzieñ tylko z³ymi wiadomoœciami
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spo³eczeñstwo wyrabia³o sobie z³¹ opiniê o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Zakusy likwidacji spó³dzielczoœci mieszkaniowej
przez wiele lat rozpala³y umys³y polityków z ró¿nych opcji politycznych.
Ostatnie propozycje ustawowe zak³ada³y obligatoryjne zak³adanie
wspólnot mieszkaniowych wszêdzie tam, gdzie choæ jedno mieszkanie
stanowi³o odrêbn¹ w³asnoœæ. Bez brania pod uwagê woli samych
zainteresowanych. Na szczêœcie i od tych propozycji ostatecznie
odst¹piono.
„Spó³dzielczoœæ mieszkaniowa to najlepsza wspólnota” – w dzisiejszych czasach to has³o najlepiej oddaje rolê, jak¹ powinna spe³niaæ
spó³dzielczoœæ mieszkaniowa. Nale¿y tylko zapewniæ mo¿liwoœæ
wspó³uczestnictwa w podejmowaniu decyzji tym wszystkim, którzy
tego chc¹. Nale¿y tak¿e przestrzegaæ zasad spó³dzielczoœci maj¹cych
swoje korzenie w tezach wypracowanych w XIX wieku przez
angielskich tkaczy, którzy zak³adali swoj¹ spó³dzielniê w Rochdale:
1) dobrowolnego i otwartego cz³onkostwa,
2) demokratycznej kontroli cz³onkowskiej,
3) ekonomicznego uczestnictwa cz³onków,
4) autonomii i niezale¿noœci,
5) kszta³cenia, szkolenia, informacji,
6) wspó³dzia³ania,
7) troski o spo³ecznoœæ lokaln¹.
Tylko tyle i a¿ tyle, ¿eby nam siê lepiej ¿y³o!
Szanowni Pañstwo!
Spó³dzielcz¹ wspólnotê tworzymy wszyscy razem. Po tylu latach
pracy wiem, ¿e najwa¿niejsi s¹ ludzie; cz³onkowie Spó³dzielni,
mieszkañcy i pracownicy. Bez ich poparcia, bez ich zaanga¿owania
JSM nie by³aby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. Czujê, ¿e w naszej
Spó³dzielni inicjatywa cz³onków za³o¿ycieli sprzed 60 lat znalaz³a
godnych kontynuatorów. Ich wk³ad pracy i dorobek zosta³ dobrze
wykorzystany. Tak jak Benjamin Franklin uwa¿am, ¿e „rzecz dobrze
wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej”. Tak¹ zasad¹, od
szeregu ju¿ lat, staramy siê kierowaæ w naszej Spó³dzielni. Choæ nie
ustrzegliœmy siê b³êdów, bo pope³nia je ka¿dy, który coœ robi, to jednak
efekty œwiadcz¹ o tym, ¿e Spó³dzielnia ma siê dzisiaj ca³kiem dobrze.
Wierzê, ¿e mo¿e byæ tylko lepiej, gdy¿ zmienia siê podejœcie ludzi do
spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Znowu wracamy do pierwotnych idei.
Wzrasta nasza œwiadomoœæ i coraz wiêcej ludzi szanuje wspólne
dobro, bo wie, ¿e jego utrzymanie w nale¿ytym stanie kosztuje.
Kosztuje nas wszystkich.
Z okazji jubileuszu ¿yczê Pañstwu, a i sobie równie¿, aby
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa rozwija³a siê tylko
i wy³¹cznie w dobrym kierunku.
Aleksandra Chrzanowska-Fr¹tczak
Zastêpca Prezesa Zarz¹du JSM
ds. ekonomiczno-finansowych

Fot. Krzysztof Kozik

Kalendarium wydarzeñ prawno-organizacyjnych
w Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
oraz innych - o kluczowym b¹dŸ symbolicznym znaczeniu
dla 60. letniej historii Spó³dzielni

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

01.12.1957r.

Grupa 18. cz³onków za³o¿ycieli podpisuje Statut Spó³dzielni Mieszkaniowej "Jeleñ" w Jeleniej
Górze i sk³ada wniosek, kierowany do Zwi¹zku Spó³dzielni Mieszkaniowych w Warszawie,
o wydanie oœwiadczenia o celowoœci za³o¿enia Spó³dzielni.

2.

27.12.1957r.

Zwi¹zek Spó³dzielni Mieszkaniowych w Warszawie wydaje oœwiadczenie o celowoœci za³o¿enia
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Jeleñ" w Jeleniej Górze.

3.

14.01.1958r.

Postanowieniem S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydzia³ Rejestru, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa "Jeleñ" w Jeleniej Górze zosta³a wpisana do rejestru spó³dzielni pod numerem 538,
karta 15.
W sk³ad pierwszego, dzia³aj¹cego spo³ecznie, Zarz¹du Spó³dzielni wpisano, zgodnie z wol¹
cz³onków za³o¿ycieli:
- Zygmunta Cybulskiego, który pe³ni³ obowi¹zki prezesa,
- Andrzeja Jankowskiego,
- Czes³awa Bernata.
W sk³adzie trzyosobowym Zarz¹d dzia³a³ do wrzeœnia 1963 roku, kiedy to Rada Spó³dzielni,
po spe³nieniu wymogów okreœlonych w statucie Spó³dzielni, wybra³a czwartego cz³onka Zarz¹du.
Odpowiedni wpis w rejestrze spó³dzielni zosta³ dokonany postanowieniem S¹du Powiatowego
IV Wydzia³ Cywilny w dniu 27 listopada 1963 roku. Kolejne zwiêkszenie iloœci cz³onków Zarz¹du
nast¹pi³o 24 lipca 1964 roku, kiedy to Rada Nadzorcza Spó³dzielni, wobec zaistnia³ego kryzysu,
zwi¹zanego z rezygnacj¹ dwóch cz³onków z pracy w Zarz¹dzie, wybra³a nowy, piêcioosobowy
sk³ad Zarz¹du, z przewodnicz¹cym Emilem Kotulskim. Odpowiedni wpis w rejestrze spó³dzielni
zosta³ dokonany postanowieniem S¹du Powiatowego IV Wydzia³ Cywilny w dniu 31 lipca
1964 roku.
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Przez ca³y ten czas Zarz¹d Spó³dzielni dzia³a³ spo³ecznie. Pierwszym etatowym, zatrudnionym
i pobieraj¹cym wynagrodzenie, prezesem Zarz¹du zostanie w czerwcu 1970 roku Medard
Szadkowski.
4.

30.07.1960r.

Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni podjê³o jednog³oœn¹ uchwa³ê w sprawie zmiany nazwy
spó³dzielni na "Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa typu lokatorskiego".

5.

30.09.1960r.

Postanowieniem S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydzia³ I Cywilny, wpisano do rejestru
spó³dzielni pod numerem 538, karta 40 now¹ nazwê "Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
typu lokatorskiego" z siedzib¹ w Jeleniej Górze, ulica Œwierczewskiego 8.

6.

17.02.1961r.

Sejm uchwali³ Ustawê o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach, która potwierdzi³a (w œlad za Uchwa³¹ Rady
Ministrów z 15 marca1957 roku) istnienie trzech typów spó³dzielni budownictwa mieszkaniowego:
spó³dzielni mieszkaniowych (tzw. lokatorskich), spó³dzielni budowlano-mieszkaniowych (tzw.
w³asnoœciowych) oraz spó³dzielczych zrzeszeñ budowy domów jednorodzinnych. Te trzy typy
spó³dzielni ró¿ni³y siê przede wszystkim rodzajami praw maj¹tkowych przys³uguj¹cym cz³onkom
do lokali lub domów. W pierwszym wypadku by³o to spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
ukszta³towane jako prawo obligatoryjne, niezbywalne i nie podlegaj¹ce egzekucji, w drugim spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, przechodz¹ce na spadkobierców, zbywalne
i podlegaj¹ce egzekucji, w trzecim - prawo w³asnoœci lokalu. W pierwszym i drugim wypadku
w³aœcicielem budynku by³a spó³dzielnia.
W trzecim - domy wznoszone przez spó³dzielcze zrzeszenie stanowi³y w³asnoœæ zrzeszenia
do czasu zakoñczenia budowy; po jej zakoñczeniu przenoszono w³asnoœæ domu na danego
cz³onka spó³dzielczego zrzeszenia. Ponadto ustawa ukszta³towa³a miêdzy innymi zasady
w spó³dzielniach mieszkaniowych i budowlano-mieszkaniowych:
- prawo do lokalu przys³ugiwa³o tylko cz³onkowi spó³dzielni,
- ma³¿onkom przys³ugiwa³o wspólne prawo do lokalu, z tym, ¿e cz³onkiem spó³dzielni móg³ byæ
tylko jeden z ma³¿onków,
- spó³dzielcze prawo do lokalu przys³ugiwa³o tylko jednej osobie lub ma³¿onkom,
- jednej osobie prawo do cz³onkostwa przys³ugiwa³o tylko w jednej spó³dzielni budownictwa
mieszkaniowego,
- jednej osobie przys³ugiwa³o prawo tylko do jednego lokalu mieszkalnego,
- uprawnienia osób ma³oletnich by³y ograniczone.
Ustawa nie rozwi¹zywa³a problemu praw do lokali mieszkalnych w tych spó³dzielniach, powsta³ych
w okresie II Rzeczpospolitej, które skorzysta³y z mo¿liwoœci wyodrêbnienia w³asnoœci
poszczególnych lokali na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 24 paŸdziernika
1934 roku o w³asnoœci lokali. Te kwestie regulowano doraŸnie, zarówno przed, jak i po 17 lutym
1961 roku, uchwa³ami Rady Ministrów. Na ich podstawie niektórzy cz³onkowie przedwojennych
spó³dzielni mieszkaniowych zostali pozbawieni przys³uguj¹cych im praw odrêbnej w³asnoœci lokali.
Dlaczego niektórzy? Bowiem te uchwa³y podejmowano tylko w odniesieniu do spó³dzielni
mieszkaniowych w Warszawie.
Ustawa obowi¹zywa³a niemal 22 lata, do 31 grudnia 1982 roku.

7.

14.12.1962r.

Postanowieniem S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydzia³ IV Cywilny, oprócz innych wpisów
zwi¹zanych ze zmian¹ statutu Spó³dzielni, wpisano do rejestru spó³dzielni pod nowym numerem:
IV Rs.A "Teren dzia³alnoœci - Miasto i Powiat Jelenia Góra." Jednoczeœnie wykreœlono wszystkie
wpisy pod dotychczasowym numerem rejestru spó³dzielni 538.
Uwaga: Numer rejestru spó³dzielni IV RS.A w kolejnym postanowieniu S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze Wydzia³
IV Cywilny z dnia 27.11.1963r. zosta³ okreœlony (bez dodatkowych wyjaœnieñ) jako numer IV.Rs.A.100.

8.

31.05.1963r.

Oddano do u¿ytku pierwszy budynek mieszkalny wybudowany przez Spó³dzielniê przy ulicy
Ignacego Krasickiego 10.

9.

04.11.1965r.

Oddano do u¿ytku pierwszy budynek mieszkalny na Zabobrzu przy ulicy Ignacego Jana
Paderewskiego 18.
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26.05.1970r.

Rada JSM, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, powo³a³a nowy, czteroosobowy, zarz¹d
Spó³dzielni. Po raz pierwszy prezes i jego zastêpca zostali etatowymi pracownikami Spó³dzielni.
Dwaj pozostali cz³onkowie zarz¹du dzia³ali spo³ecznie. Prezesem Zarz¹du JSM zosta³ wybrany
Medard Szadkowski, który wczeœniej (od 7 wrzeœnia 1968 roku) by³ etatowym kierownikiem
Spó³dzielni. Ta sama Rada 2 czerwca 1970 roku wybra³a pi¹tego, spo³ecznego, cz³onka zarz¹du.

11.

29.06.1970r.

Postanowieniem S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze, sygnatura akt RS.A.100, dokonano wpisu
o zmianie sk³adu Zarz¹du Spó³dzielni, z przewodnicz¹cym Medardem Szadkowskim.

12.

drugie pó³rocze
1970r.

Uruchomiono pierwsz¹ œwietlicê osiedlow¹ "Dziupla" przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza 15, której
opiekunk¹ i animatork¹ na d³ugie lata, do koñca dzia³alnoœci, pozosta³a Bogda S³owikowska,
zatrudniana przez Wydzia³ Oœwiaty Urzêdu Miasta. "Dziupla" dzia³a³a 20 lat, do 1990 roku.

13.

19.08.1972r.

Postanowieniem S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydzia³ IV Cywilny, wpisano do rejestru
spó³dzielni pod numerem ARs.100 now¹ nazwê "Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Jeleniej Górze".

14.

09.01.1975r.

Postanowieniem S¹du Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydzia³ I Cywilny, wpisano do rejestru
spó³dzielni pod numerem ARs.100 mo¿liwoœæ wybierania na okres dwóch lat, spoœród cz³onków
Spó³dzielni zamieszka³ych na osiedlu, Rady Osiedla.

15.

07.10.1976r.

Oddano do u¿ytku pierwszy budynek mieszkalny na Zabobrzu II przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 8.

16.

01.06.1977r.

Na bazie Zak³adu Produkcyjnego w Mys³akowicach Fabryki Mebli w Olszynie, w którym
produkowano szafy i tapczany, zakupionego przez Wojewódzk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹,
rozpoczyna dzia³alnoœæ baza sprzêtu, transportu, produkcji pomocniczej i us³ug
w Mys³akowicach przy ulicy Jeleniogórskiej 11.

17.

07.07.1978r.

Oddano do u¿ytku budynek mieszkalny przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 8, w którym
wydzielono 6 mieszkañ (na parterze i I piêtrze) o ³¹cznej powierzchni oko³o 260 metrów
kwadratowych, z przeznaczeniem na siedzibê JSM. W tym czasie przy ulicy Ptasiej (bo tak
wówczas okreœlano usytuowanie budynku biurowego, który po oddaniu do u¿ytku ostatecznie
"umiejscowiono" przy ulicy Karola Œwierczewskiego 51) trwa³a budowa budynku, w którym
- w przysz³oœci - mia³y pomieœciæ siê: Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa i Wojewódzka
Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Z czasem budowê biurowca w centrum Jeleniej Góry zarzucono. JSM
przenios³a swoj¹ siedzibê na ulicê Wiejsk¹ 2. Kiedy to nast¹pi³o biurom przy ulicy Krzysztofa
Komedy-Trzciñskiego 8 przywrócono funkcje mieszkalne i nowi lokatorzy wprowadzili siê do nich
w lipcu i sierpniu 1983 roku.

18.

01.04.1979r.

W baraku biurowo-magazynowym przy ulicy Wiejskiej 2 w Jeleniej Górze rozpoczyna dzia³alnoœæ
Zak³ad Budowlano-Remontowy przy JSM. Pod jego zarz¹dzanie WSM przekazuje bazê sprzêtu,
transportu, produkcji pomocniczej i us³ug w Mys³akowicach przy ulicy Jeleniogórskiej 11. Od tej
pory baza znajduje siê w strukturze organizacyjno-finansowej JSM. Przy ulicy Wiejskiej 2 trwa
budowa budynku biurowego.

19.

21.06.1979r.

JSM kupuje od Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Jeleniej Górze nieruchomoœæ zabudowan¹ przy
ulicy Osiedle Robotnicze 55, z przeznaczeniem na siedzibê tworzonego dzia³u zieleni. Protokó³
zdawczo-odbiorczy sporz¹dzono 11 lipca 1979 roku. Z tym te¿ dniem zatrudniono w Zak³adzie
Budowlano-Remontowym JSM, w którego strukturze by³a umieszczona dzia³alnoœæ zwi¹zana
z obs³ug¹ terenów zielonych Spó³dzielni, grupê ogrodników, dotychczas zatrudnianych przez SKR.

20.

grudzieñ 1979r.

W nowo oddanym do u¿ytku budynku przy ulicy Micha³a Kleofasa Ogiñskiego 15 rozpoczê³a
dzia³alnoœæ, druga po "Dziupli", œwietlica osiedlowa. Œwietlica zakoñczy³a dzia³alnoœæ
30 wrzeœnia 1987 roku, po uruchomieniu Osiedlowego Domu Kultury.

21.

01.01.1981r.

Rozpoczyna dzia³alnoœæ Zak³ad Zieleni JSM. Do tego czasu, w okresie od 11.07.1979r.
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do 31.12.1980r., ogrodnicy terenów zielonych pracowali w dziale zieleni w Zak³adzie BudowlanoRemontowym. Od 1.02.1982r. ponownie utworzono w strukturze ZBR dzia³ zieleni, likwiduj¹c
Zak³ad Zieleni. A z dniem 1.04.1983r. dzia³ zieleni przeniesiono do Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi (czyli do odpowiednika dzisiejszej, szeroko pojêtej, administracji domów
mieszkalnych). Wszystkie powy¿sze zmiany by³y zmianami organizacyjnymi, bowiem siedziba
zieleni (czy to zak³adu czy to dzia³u) zawsze by³a w tym samym miejscu: przy ulicy Osiedle
Robotnicze 55 w Jeleniej Górze.
22.

16.09.1982r.

Sejm uchwali³ Ustawê "Prawo spó³dzielcze", która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1983 roku, uchylaj¹c
poprzedni¹ Ustawê o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach z 17 lutego 1961 roku. Najwa¿niejsze
modyfikacje w odniesieniu do ustawy z 1961 roku dotyczy³y:
- zamiast trzech dotychczasowych wprowadzono jeden typ spó³dzielni mieszkaniowej, która
mog³a zaspakajaæ potrzeby mieszkaniowe cz³onków przydzielaj¹c im lokale mieszkalne na
zasadach prawa lokatorskiego lub w³asnoœciowego, budowaæ domy jednorodzinne, lub nawet
lokale w innych domach, w celu przeniesienia w³asnoœci na cz³onków oraz udzielaæ cz³onkom
pomocy w budowie przez nich lokali mieszkalnych,
- zniesiono zakaz cz³onkostwa tej samej osoby w dwóch spó³dzielniach mieszkaniowych,
- wprowadzono przymusow¹ wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ maj¹tkow¹ spó³dzielczego prawa do lokalu
przydzielonego w czasie trwania ma³¿eñstwa dla zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodziny,
- umo¿liwiono cz³onkostwo obojga ma³¿onków w spó³dzielni, i to równie¿ wtedy, gdy spó³dzielcze
prawo do lokalu przys³uguje tylko jednemu z nich.
Ponadto ustawa wprowadzi³a spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego, okreœli³a nowy model
centralnych zwi¹zków spó³dzielczych.

23.

pierwsze
pó³rocze 1983r.

Oddano do u¿ytku budynek biurowy przy ulicy Wiejskiej 2, do którego, na kilka lat, zosta³a
przeniesiona z ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 8 siedziba JSM.

24.

01.11.1983r.

Podejmuje pracê nowy Prezes Zarz¹du - Jerzy Bartz, który dokona wiele zmian, wyprowadzi
Spó³dzielniê z zapaœci i przywróci jej dobre imiê. Powróci te¿ do koncepcji przeniesienia siedziby
JSM do centrum Jeleniej Góry i doprowadzi do skutku dokoñczenie budowy biurowca przy ulicy
Karola Œwierczewskiego 51.

25.

01.01.1984r.

W wyniku zmian reorganizacyjnych Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi zostaje podzielona
terytorialnie i merytorycznie i rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ:
- Administracja Zabobrze I z siedzib¹ przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego 19; wczeœniej niewielka
Administracja, a póŸniej - w miarê przybywania domów do obs³ugiwania - du¿y twór pod nazw¹
Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, zajmowa³a ró¿ne lokale, zaczynaj¹c w latach
szeœædziesi¹tych XX wieku od siedziby przy ulicy 1. Maja 60, poprzez siedziby przy ulicach
Ignacego Paderewskiego 12 (od roku 1967) i Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 8 (od roku 1978),
a¿ do siedziby w budynku Wojewódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ludomira
Ró¿yckiego 19 (od roku 1982); latem 1985 roku Administracja przeprowadzi³a siê do budynku
biurowego JSM przy ulicy Wiejskiej 2, by póŸniej, w roku 2002, powróciæ do budynku przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego 19, bêd¹cego ju¿ w³asnoœci¹ JSM;
- Administracja Zabobrze II z siedzib¹ przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 4/216a; Administracja
zajmowa³a jeszcze pomieszczenia przy trafostacjach w budynkach numer 1 (dzia³ techniczny)
i 10 (grupa remontowa) przy ulicy Zygmunta Noskowskiego, po³¹czenie wszystkich dzia³ów
nast¹pi³o w 1988 roku, kiedy Administracja otrzyma³a now¹ siedzibê przy ulicy Zygmunta
Noskowskiego 6/258,
- Administracja Jelenia Góra-Zdrój z siedzib¹ przy ulicy Orlej 12/2,
- Administracja Kowary z siedzib¹ przy ulicy Leœnej 4/12 w Kowarach,
- Warsztaty z siedzib¹ przy ulicy Wiejskiej 2,
- Zak³ad Zieleni z siedzib¹ przy ulicy Osiedle Robotnicze 55.

26.

14.02.1984r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarz¹d G³ówny w Warszawie nadaje JSM Medal
PTTK "Za Pomoc i Wspó³pracê".
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29.02.1984r.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Cz³onków JSM podjê³o decyzje o podziale Spó³dzielni,
odpowiednio uchwa³ami:
- nr 2/84 - w oparciu o zasoby Osiedla Orle, Osiedla XX-Lecia, w Sobieszowie, Piechowicach
i Szklarskiej Porêbie wraz z terenami inwestowania w Piechowicach i Szklarskiej Porêbie wydzielenie nowej spó³dzielni mieszkaniowej, która przyjê³a nazwê Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Ostoja" w Jeleniej Górze,
- nr 3/84 - w oparciu o zasoby Kowar, Mys³akowic i Karpacza - wydzielenie nowej spó³dzielni
mieszkaniowej, która przyjê³a nazwê Spó³dzielni Mieszkaniowej "Pod Œnie¿k¹" w Kowarach.

28.

01.05.1984r.

Podejmuje pracê na stanowisku g³ównego ksiêgowego W³adys³awa Grecz, która przez ponad
30 lat - jako g³ówny ksiêgowy, ale te¿ od 24 paŸdziernika 1984 roku jako cz³onek Zarz¹du JSM,
a od 17 grudnia 1996 roku jako zastêpca prezesa Zarz¹du JSM - zarz¹dza³a, wespó³ z pozosta³ymi
cz³onkami Zarz¹du, finansami Spó³dzielni. 15 grudnia 2014 roku zrezygnowa³a z pracy
w Zarz¹dzie; ostatecznie ze Spó³dzielni odesz³a 8 czerwca 2015 roku. Zmar³a 4 paŸdziernika
2016 roku.

29.

31.12.1984r.

Zakoñczenie dzia³alnoœci Administracji Jelenia Góra-Zdrój, na bazie której od 1 stycznia 1985r.
rozpoczê³a dzia³alnoœæ SM "Ostoja" w Jeleniej Górze. Odpowiedniego wpisu w rejestrze
spó³dzielni dokonano postanowieniem S¹du Rejonowego Wydzia³ I Cywilny w dniu 28.11.1984r.

30.

30.04.1985r.

Oddano do u¿ytku budynek biurowy JSM przy ulicy - wówczas: Karola Œwierczewskiego,
a po przemianach ustrojowych - Sudeckiej numer 51, który na kilkanaœcie lat sta³ siê
siedzib¹ Spó³dzielni.

31.

30.09.1985r.

Oddano do u¿ytku pierwszy budynek mieszkalny na Zabobrzu III przy ulicy Alfreda
Wi³komirskiego 1.

32.

31.12.1985r.

Zakoñczenie dzia³alnoœci Administracji Kowary, na bazie której od 1 stycznia 1986r. rozpoczê³a
dzia³alnoœæ SM "Pod Œnie¿k¹" w Kowarach. Odpowiedniego wpisu w rejestrze spó³dzielni
dokonano postanowieniem S¹du Rejonowego Wydzia³ I Cywilny w dniu 15.11.1985r.

33.

07.07.1986r.

Postanowieniem S¹du Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydzia³ I Cywilny, wpisano do rejestru
spó³dzielni pod numerem ARs.100 zmianê dotycz¹c¹ terenu dzia³ania Spó³dzielni i okreœlono,
¿e "Terenem dzia³ania jest miasto Jelenia Góra".

34.

01.04.1987r.

Pracê podejmuje Maria Lach, której zadaniem jest przygotowanie dzia³alnoœci merytorycznej
planowanego Osiedlowego Domu Kultury.

35.

31.08.1987r.

Oddano do u¿ytku pawilon przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12, w którym na parterze
usytuowano sklepy i punkty us³ugowe a na piêtrze przewidziano siedzibê Osiedlowego Domu
Kultury.

36.

01.09.1987r.

Przyjêto pierwszych pracowników dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej do organizowania pracy
w Osiedlowym Domu Kultury. Nieoficjalnie ODK ju¿ zaczyna dzia³aæ w swoim nowym obiekcie.

37.

08.10.1987r.

Miejska Rada Narodowa w Jeleniej Górze podejmuje uchwalê nr XXII/92/87 o wspólnym
z Jeleniogórsk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ powo³aniu Osiedlowego Domu Kultury z siedzib¹ przy
ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego w Jeleniej Górze.

38.

27.10.1987r.

Na mocy uchwa³y Rady Nadzorczej JSM nr 20/87 oficjalnie rozpoczyna dzia³alnoœæ Osiedlowy
Dom Kultury, który przejmuje dzia³alnoœæ wszystkich placówek spo³eczno-wychowawczych,
rozrzuconych po ca³ych zasobach Spó³dzielni. Placówki te sukcesywnie zostaj¹ zamykane.

39.

01.01.1988r.

Warsztaty przeniesiono do Zak³adu Budowlano-Remontowego przy ulicy Wiejskiej 2, gdzie
otrzyma³y nazwê Warsztaty konserwatorów.
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40.

12.01.1988r.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze nadaje JSM Odznakê "Za Zas³ugi
Dla Województwa Jeleniogórskiego".

41.

22.01.1988r.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze przyznaje JSM Medal Honorowy
"Za Zas³ugi Dla Jeleniej Góry"

42.

27.04.1988r.

Centralny Zwi¹zek Spó³dzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie nadaje JSM Z³ot¹
Honorow¹ Odznakê CZSBM "Za Zas³ugi Dla Rozwoju Spó³dzielczoœci Budownictwa
Mieszkaniowego".

43.

01.12.1988r.

Rozpoczyna dzia³alnoœæ Administracja Zabobrze III z siedzib¹ przy ulicy Alfreda Wi³komirskiego
5/21.

44.

01.03.1989r.

W wyniku podzia³u Zak³adu Budowlano-Remontowego rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ:
- Zak³ad Remontowy z siedzib¹ przy ulicy Wiejskiej 2 w Jeleniej Górze (dotychczasowa
siedziba ZBR),
- Zak³ad Sprzêtu, Transportu i Produkcji Pomocniczej z siedzib¹ przy ulicy Jeleniogórskiej 11
w Mys³akowicach (w istocie nastêpuje kosmetyka nazwy i organizacyjne wyodrêbnienie
dzia³aj¹cej tu od 1977 roku bazy sprzêtu, transportu, produkcji pomocniczej i us³ug).

45.

20.01.1990r.

Sejm uchwali³ Ustawê o zmianach w organizacji i dzia³alnoœci spó³dzielczoœci, na mocy której,
miêdzy innymi, zlikwidowano centralne zwi¹zki spó³dzielcze, umo¿liwiono podzia³ spó³dzielni
wiêkszoœci¹ g³osów, zobowi¹zano spó³dzielnie do przeprowadzenia ponownego wyboru
wszystkich organów samorz¹dowych, niezale¿nie od okresu trwania aktualnej kadencji,
któr¹ - tym samym - nale¿a³o skróciæ.

46.

01.07.1990r.

Rozpoczyna dzia³alnoœæ Administracja "Œródmieœcie" z siedzib¹ przy ulicy Karola
Œwierczewskiego 51, która swoim dzia³aniem obejmuje wszystkie budynki i tereny przyleg³e,
usytuowane poza osiedlem Zabobrze (dotychczas tymi budynkami zarz¹dza³a Administracja
Zabobrze I). W 1991 roku siedziba Administracji "Œródmieœcie" zostanie przeniesiona do pawilonu
przy ulicy Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej 7a, póŸniej przemianowanej na ulicê Obroñców
Westerplatte.

47.

01.07.1990r.

Osiedlowy Dom Kultury zostaje organizacyjnie wyodrêbniony z JSM ale nadal jego dzia³alnoœæ jest
czêœciowo finansowana przez Spó³dzielniê (w formie bezp³atnego u¿yczenia pomieszczeñ
w pawilonie przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12 oraz ponoszenia kosztów ich
utrzymania, tj. kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody, kosztów odprowadzania œcieków
i wywozu nieczystoœci, kosztów dozoru i utrzymania czystoœci na terenie przyleg³ym, utrzymania
i pielêgnacji zieleni itp.); dzia³alnoœæ merytoryczn¹ wspó³finansuje Urz¹d Miejski. Szczegó³owe
ustalenia zawierane s¹ w stosownych porozumieniach pomiêdzy JSM a Miastem Jelenia Góra.

48.

05.03.1991r.

Umiera Prezes Zarz¹du Jerzy Bartz.

49.

29.02.1992r.

Koñczy dzia³alnoœæ Zak³ad Sprzêtu, Transportu i Produkcji Pomocniczej z siedzib¹ przy ulicy
Jeleniogórskiej 11 w Mys³akowicach.

50.

06.06.1992r.

Zebranie Przedstawicieli Cz³onków JSM uchwali³o podzia³ Spó³dzielni i wydzielenie spó³dzielni
domków jednorodzinnych przy ulicy Spacerowej (do lipca 1985 roku - ulica Widok-Przylesie)
w Jeleniej Górze. Powsta³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Przylesie", której przekazano 14 domków
jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej, wybudowanych przez Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Komunalnego, na zlecenie JSM, w latach 1983-1984. Odpowiedniego wpisu
w rejestrze spó³dzielni dokonano postanowieniem S¹du Rejonowego Wydzia³ V Gospodarczy
w dniu 26.08.1992r.

51.

29.05.1993r.

Zebranie Przedstawicieli Cz³onków JSM uchwali³o podzia³ Spó³dzielni i wydzielenie spó³dzielni
domków jednorodzinnych przy ulicy Gustawa Morcinka w Jeleniej Górze. Powsta³a Spó³dzielnia
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52.

30.06.1994r.

Ostatni dzieñ pracy gospodarzy domów. W wyniku reorganizacji JSM i przekazania
od 1 lipca 1994 roku budynków oraz terenów przyleg³ych do sprz¹tania przez firmy sprz¹taj¹ce
rozwi¹zano umowy o pracê ze wszystkimi gospodarzami domów. Proces rozwi¹zywania umów
o pracê z gospodarzami domów trwa³ od marca 1994 roku. Do dnia 30 czerwca rozwi¹zano
umowy z 58. osobami.

53.

11.09.1995r.

Podejmuje pracê nowy Prezes Zarz¹du - Marian Leñko, który tê funkcjê bêdzie sprawowa³
ponad 16 lat.

54.

30.04.1996r.

Ostatni dzieñ pracy grupy malarzy. Rozpoczyna siê proces zmniejszania etatów w Zak³adzie
Remontowym. Likwidowane s¹ wybrane stanowiska pracy z za³o¿eniem, ¿e prace im przypisane
bêd¹ wykonywane przez wykonawców zewnêtrznych.

55.

31.03.1997r.

Ostatni dzieñ pracy grupy dekarzy i pozosta³ych pracowników produkcji podstawowej. W Zak³adzie
Remontowym JSM pozostaj¹ tylko hydraulicy. Administracje zatrudniaj¹ konserwatorów, g³ównie
w zawodach elektryków i hydraulików.

56.

20.08.1997r.

Sejm uchwali³ Ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym, na mocy której spó³dzielnie podlegaj¹
obowi¹zkowemu wpisowi do KRS.

57.

01.01.1998r.

Zak³ad Remontowy zostaje przemianowany na Zak³ad Gospodarki Cieplnej z siedzib¹ bez zmian,
tj. przy ulicy Wiejskiej 2. Dziesiêæ lat póŸniej, w 2008 roku, po ca³kowitym zbyciu budynków przy
ulicy Wiejskiej 2, Zak³ad Gospodarki Cieplnej zostanie przeniesiony do budynku przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego 19.

58.

10.01.1998r.

Oddano do u¿ytku, wybudowany przez JSM jako ostatni, budynek mieszkalny przy ulicy Alfreda
Wi³komirskiego 15.

59.

21.01.1998r.

Krajowa Rada Spó³dzielcza w Warszawie nadaje Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
honorow¹ odznakê "Za Zas³ugi dla Spó³dzielczoœci".

60.

30.04.1998r.

Wobec likwidacji koñczy dzia³alnoœæ Zak³ad Zieleni.

61.

30.09.1998r.

Oddano do u¿ytku nadbudowê II piêtra w g³ównej czêœci pawilonu us³ugowo-handlowego przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego 19, do którego Spó³dzielnia przenosi swoj¹ siedzibê z ulicy Sudeckiej 51.

62.

02.10.1998r.

Budynek przy ulicy Sudeckiej 51, dotychczasowa siedziba JSM, zostaje sprzedany.

63.

09.03.1999r.
14.07.1999r.

Spó³dzielnia zbywa nieruchomoœæ zabudowan¹ przy ulicy Jeleniogórskiej 11 w Mys³akowicach,
dwóm ró¿nym nabywcom, dawn¹ siedzibê Zak³adu Sprzêtu, Transportu i Produkcji Pomocniczej,
zlikwidowanego 29 lutego 1992 roku. W latach 1992 - 1999, do czasu sprzeda¿y, nieruchomoœæ
by³a wydzier¿awiona ró¿nym przedsiêbiorcom.

64.

15.12.2000r.

Sejm uchwali³ Ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych. To ustawa poœwiêcona wy³¹cznie
spó³dzielniom mieszkaniowym, która odmiennie uregulowa³a niektóre kwestie, dotychczas
regulowane w obowi¹zuj¹cym wszystkie spó³dzielnie, niezale¿nie od profilu ich dzia³alnoœci,
prawie spó³dzielczym. Ustawa ta, miêdzy innymi, uniemo¿liwi³a ustanawianie nowych
spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokali. Umo¿liwi³a natomiast ustanowienie i przeniesienie w³asnoœci lokalu na rzecz cz³onków, którym przys³ugiwa³o spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu. Podobne prawo dano cz³onkom posiadaj¹cym spó³dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu, ale po zap³aceniu trzech procent aktualnej wartoœci rynkowej lokalu.
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Mieszkaniowa "Szesnastka", której przekazano 16 domków jednorodzinnych, wybudowanych
przez Zak³ad Budowlano-Remontowy JSM w latach 1979-1982. Odpowiedniego wpisu w rejestrze
spó³dzielni dokonano postanowieniem S¹du Rejonowego Wydzia³ V Gospodarczy w dniu
30.06.1993r.

Kalendarium wydarzeñ

65.

08.06.2001r.

Zebranie Przedstawicieli Cz³onków JSM uchwali³o podzia³ zasobów JSM na nieruchomoœci
gruntowe. W wyniku tego podzia³u ustanowiono 48 nieruchomoœci gruntowych, zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. W wyniku dalszych podzia³ów, przeprowadzonych
w kolejnych miesi¹cach, ustanowiono ostatecznie 57 nieruchomoœci gruntowych, zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, którymi Spó³dzielnia nadal zarz¹dza.

66.

19.09.2001r.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zostaje wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Numer KRS 0000045639.

67.

01.03.2002r.

Administracja Zabobrze I przenosi siedzibê z ulicy Wiejskiej 2 na I piêtro budynku przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego 19.

68.

05.11.2004r.

Utworzono stronê internetow¹ Spó³dzielni.

69.

luty 2005r.

70.

16.06.2005r.

W Kancelarii Notarialnej Ewy Surmy podpisano pierwszy akt notarialny nabycia na w³asnoœæ, przez
Spó³dzielniê od gminy Jelenia Góra, bêd¹cych dotychczas w u¿ytkowaniu wieczystym, gruntów
pod spó³dzielczymi budynkami mieszkalnymi. Prawo w³asnoœci Spó³dzielni do nieruchomoœci
gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, by³o niezbêdne do przeprowadzenia,
w latach nastêpnych, wielkiej operacji polegaj¹cej na przenoszeniu spó³dzielczych praw do lokali
na odrêbn¹ w³asnoœæ.

71.

wrzesieñ 2005r.

Ukazuje siê, w nowej szacie graficznej, pierwszy numer gazety JSM "Za BOBREM" pod redakcj¹
Adama Pierzcha³y, który zredaguje jeszcze kolejnych 7 numerów gazety. Od numeru 9, wydanego
w maju 2008 roku, redaktorem naczelnym gazety "Za BOBREM" jest Gra¿yna Têcza.

72.

14.12.2005r.

W Kancelarii Notarialnej Przemys³awa Szociñskiego podpisano pierwszy akt notarialny
przeniesienia spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu na odrêbn¹ w³asnoœæ.

73.

19.09.2006r.

Rada Miejska Jeleniej Góry przyznaje JSM Tytu³ "Zas³u¿ony Dla Miasta Jeleniej Góry".

74.

28.09.2006r.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry wrêczono przedstawicielom Spó³dzielni statuetkê
symbolizuj¹c¹ nadanie JSM honorowego tytu³u "Zas³u¿ony dla Miasta Jeleniej Góry".

75.

14.06.2007r.

Sejm uchwali³ Ustawê o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Ustaw¹ t¹ miêdzy innymi umo¿liwiono przenoszenie spó³dzielczych
lokatorskich praw do lokali we w³asnoœæ wyodrêbnion¹ za tak zwan¹ "z³otówkê". Dodano ca³y
rozdzia³ "Prawa cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej", wprowadzono obowi¹zkowe walne
zgromadzenie, a dla du¿ych spó³dzielni - walne zgromadzenie odbywane w czêœciach,
umo¿liwiaj¹c wziêcie w nim udzia³u ka¿demu cz³onkowi spó³dzielni.

76.

01.07.2007r.

Rozpoczyna dzia³alnoœæ Administracja Osiedli: Zabobrze I i Œródmieœcie z siedzib¹ przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego 19, która powsta³a z po³¹czenia dwóch administracji: Zabobrze I
i Œródmieœcie.

77.

05.09.2007r.

Spó³dzielnia zbywa budynek biurowo-magazynowy (pierwsza siedziba Zak³adu BudowlanoRemontowego JSM) przy ulicy Wiejskiej 2. W miarê pojawiania siê kolejnych mo¿liwoœci zbyte
zostaj¹ kolejne budynki by³ej siedziby JSM przy ulicy Wiejskiej 2. I tak:
- 31.03.2008r. zbyty zostaje budynek warsztatów,
- 31.05.2008r. zbyty zostaje budynek biurowy.

78.

12.09.2007r.

W Kancelarii Notarialnej Ireneusza Barcisia podpisano pierwszy akt notarialny przeniesienia
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na odrêbn¹ w³asnoœæ. Data wejœcia w ¿ycie ustawy
z 14 czerwca 2007 roku, to jest 31 lipca tego samego roku, jest dat¹ graniczn¹ dla operacji
przenoszenia spó³dzielczych praw na odrêbn¹ w³asnoœæ. W okresie od 14 grudnia 2005 roku
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Ukazuje siê numer zerowy (próbny) gazety JSM "Za BOBREM" pod redakcj¹ Cezarego Wiklika.

79.

09.06.2008r.

Spó³dzielnia zbywa nieruchomoœæ zabudowan¹ przy ulicy Osiedle Robotnicze 55, dawn¹ siedzibê
Zak³adu Zieleni, zlikwidowanego 30 kwietnia 1998 roku. W latach 1998 - 2008, do czasu sprzeda¿y,
nieruchomoœæ by³a wydzier¿awiona przedsiêbiorstwu, które obs³ugiwa³o tereny zielone
Spó³dzielni.

80.

01.01.2009r.

Przemianowanie Zak³adu Gospodarki Cieplnej na dzia³ obs³ugi technicznej i gospodarki cieplnej
(z czasem "i gospodarki cieplnej" zosta³o wykreœlone) z siedzib¹ przy ulicy Ludomira
Ró¿yckiego 19.

81.

01.01.2009r.

Reorganizacja w pionie gospodarki zasobami mieszkaniowymi polegaj¹ca na scentralizowaniu
grupy konserwatorów w dziale obs³ugi technicznej. Wczeœniej rozwi¹zano umowy o pracê ze
wszystkimi konserwatorami zatrudnionymi w innych zawodach ni¿ elektrycy i hydraulicy. Wraz
z konserwatorami do dzia³u obs³ugi technicznej przeniesiono ich majstrów (po jednym z ka¿dej
administracji). Od tej pory w administracjach pracuj¹ tylko pracownicy na stanowiskach biurowych.

82.

01.01.2009r.

Rozpoczyna dzia³alnoœæ Administracja Osiedli: Zabobrze II i Zabobrze III z siedzib¹ przy ulicy
Tadeusza Sygietyñskiego 1, która powsta³a z po³¹czenia dwóch administracji: Zabobrze II
i Zabobrze III.

83.

13.05.2010r.

Zawarcie porozumienia pomiêdzy JSM a Miastem Jelenia Góra, na mocy którego wspólne
prowadzenie Osiedlowego Domu Kultury ustanie z dniem 31 grudnia 2010 roku.

84.

31.12.2010r.

Zakoñczenie wspólnego z Miastem Jelenia Góra prowadzenia i finansowania dzia³alnoœci
Osiedlowego Domu Kultury. Od 1 stycznia 2011 roku ODK jest prowadzony wy³¹cznie przez Miasto
Jelenia Góra. Pomieszczenia w pawilonie przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12 s¹
wynajmowane na ten cel przez Miasto.

85.

paŸdziernik
2011r.

Rozpoczyna siê pierwsza piêcioletnia kadencja rad nieruchomoœci, która trwaæ bêdzie do wrzeœnia
2016 roku.

86.

19.12.2011r.

Umiera Prezes Zarz¹du Marian Leñko.

87.

01.01.2012r.

Administracje zostaj¹ odpowiednio przemianowane:
- Administracja Osiedli: Zabobrze I i Œródmieœcie na Administracja JEDYNKA
z dotychczasow¹ siedzib¹ przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego 19,
- Administracja Osiedli: Zabobrze II i Zabobrze III na Administracja DWÓJKA
z dotychczasow¹ siedzib¹ przy ulicy Tadeusza Sygietyñskiego 1.

88.

01.01.2012r.

Spó³dzielnia otwiera w obs³uguj¹cym j¹ banku, wówczas Bank PKO BP, indywidualne rachunki dla
wszystkich u¿ytkowników lokali mieszkalnych i u¿ytkowych. Od tego momentu poszczególni
u¿ytkownicy lokali wp³acaj¹ swoje nale¿noœci wobec Spó³dzielni bezpoœrednio na indywidualny
numer rachunku bankowego przypisany danemu lokalowi. Od 1 kwietnia 2016 roku bankiem
obs³uguj¹cym Spó³dzielniê jest Bank Spó³dzielczy w Kamiennej Górze. Z tym dniem zosta³y
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do 30 lipca 2007 roku Spó³dzielnia podpisa³a 115 aktów notarialnych przeniesienia spó³dzielczych
w³asnoœciowych praw na odrêbn¹ w³asnoœæ. Od 31 lipca 2007 roku nast¹pi³ prawdziwy wysyp
podpisanych aktów notarialnych przenoszenia spó³dzielczych (i lokatorskich, i w³asnoœciowych)
praw na odrêbn¹ w³asnoœæ. I tak:
- w 2007 roku podpisano 1.162 aktów notarialnych,
- w 2008 roku podpisano 1.016 aktów notarialnych,
- w 2009 roku podpisano 799 aktów notarialnych,
- w 2010 roku podpisano 234 aktów notarialnych,
- w 2011 roku podpisano
99 aktów notarialnych.
Od 2012 roku, i nadal, rocznie podpisuje siê mniej ni¿ 70 aktów notarialnych. Wed³ug stanu
na 31 grudnia 2017 roku aktami notarialnymi zawarto umowy ustanowienia i przeniesienia
odrêbnej w³asnoœci 3.739 lokali.

Kalendarium wydarzeñ

te¿ utworzone w nowym banku nowe indywidualne numery rachunku bankowego, przypisane
poszczególnym lokalom.
89.

15.02.2012r.

Po wygraniu konkursu, og³oszonego przez Radê Nadzorcz¹ JSM, nowym Prezesem Zarz¹du
zostaje Miros³aw Garbowski, wieloletni pracownik Spó³dzielni (zatrudniony od 1.05.1984r., przez
wiele lat, od 1.12.1988r. do 30.06.2011r., by³ kierownikiem pocz¹tkowo Administracji Zabobrze III,
póŸniej Administracji Œródmieœcie, a ostatnio Administracji Osiedli: Zabobrze I i Œródmieœcie,
1.07.2011r. zosta³ Zastêpc¹ Prezesa Zarz¹du ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi).

90.

10.08.2013r.

Otwarto na Zabobrzu II przy ulicy Zygmunta Noskowskiego pierwszy plac rekreacji osiedlowej.
Du¿e zainteresowanie "si³owni¹ pod chmurk¹" przyczyni³o siê do podjêcia dzia³añ na rzecz
otwarcia kolejnych, na pozosta³ych osiedlach. I tak:
- 09.08.2014r. otwarto plac rekreacji osiedlowej na Zabobrzu I przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza,
- 18.10.2014r. otwarto centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Zabobrzu III, na gruntach
nale¿¹cych do gminy Jelenia Góra (by³a to pierwsza wspólna realizacja z Urzêdem Miasta) przy
ulicy Alfreda Wi³komirskiego,
- 29.09.2015r. otwarto plac rekreacji osiedlowej w Œródmieœciu - przy ulicy Transportowej,
- 30.10.2015r. otwarto plac rekreacji osiedlowej w Œródmieœciu - przy ulicy Jacka Malczewskiego.

91.

17.04.2014r.

Odbywa siê pierwsze posiedzenie Komisji wspólnej Miasta Jeleniej Góry i Jeleniogórskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej. Komisja zosta³a powo³ana w sprawie realizacji przedsiêwziêæ
remontowych ulic, chodników, schodów terenowych, placów, traktów pieszo-rowerowych
i pielêgnacji terenów zielonych. Na mocy ustaleñ tej komisji Urz¹d Miejski w Jeleniej Górze
zrealizowa³, i nadal realizuje, na swoich terenach, przyleg³ych do terenów Spó³dzielni, szereg
zadañ z zakresu dzia³ania komisji, postulowanych przez JSM.

92.

07.06.2014r.

Na Zabobrzu II odbywa siê pierwszy festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza staje siê cykliczna; od tego czasu, ka¿dego roku z okazji Dnia Dziecka, organizowany jest festyn. Przemiennie:
raz na Zabobrzu II raz na Zabobrzu III. Liczne atrakcje przyci¹gaj¹ rzesze uczestników.

93.

11.09.2014r.

Rozpoczyna dzia³alnoœæ Klub Seniora JSM z siedzib¹ przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 10.

94.

01.01.2015r.

W celu usprawnienia pracy, dostosowania jej do wymagañ wspó³czesnego œwiata, w Spó³dzielni
zaczyna dzia³aæ Zintegrowany System Informatyczny "Unisoft". System by³ stopniowo wdra¿any
od lipca 2014 roku.

95.

21.09.2015r.

Uruchomione zostaje Elektroniczne Biuro Obs³ugi Klienta "e-BOK", dostêpne ze strony
internetowej Spó³dzielni.

96.

31.03.2016r.

Ostatni dzieñ funkcjonowania kas JSM; od 1 kwietnia 2016 roku wszystkie operacje finansowe
Spó³dzielni s¹ przeprowadzane bezgotówkowo.

97.

01.04.2016r.

W budynku JSM przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego 19 rozpoczyna dzia³alnoœæ Biuro Obs³ugi
Mieszkañców.

98.

15.09.2016r.

Odbywa siê zebranie za³o¿ycielskie Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
"Zabobrze" przy Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Prezesem Zarz¹du zosta³a El¿bieta
Knappe. Obecnie siedziba Ogniska mieœci siê w budynku przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 10
i jest dzielona z Klubem Seniora JSM.

99.

12.05.2017r.

Oddano do u¿ytku w budynku przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 7 (klatka II) windê, której
pierwszy przystanek usytuowany jest na poziomie wejœcia do budynku. W 2017 roku oddano
do u¿ytku jeszcze trzy takie windy.

100.

25.08.2017r.

Oddano do u¿ytku instalacje fotowoltaiczne zamontowane w budynkach przy ulicy Krzysztofa
Komedy-Trzciñskiego 4 i przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 10.
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27.09.2017r.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry wrêczono Prezesowi Zarz¹du JSM list
gratulacyjny z okazji 60.lecia istnienia JSM, w uznaniu codziennej pracy na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej i wspó³pracy z samorz¹dem.

102.

28.09.2017r.

Miesiêcznik "Administrator" przyznaje JSM miano "Lidera Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej 2017
roku" w kategorii "spó³dzielnie du¿e bez przychodu z inwestycji".

103.

11.10.2017r.

Pomiêdzy JSM a Dolnoœl¹sk¹ Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹, dzia³aj¹c¹ w imieniu województwa
dolnoœl¹skiego, zostaje podpisana umowa o dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej
projektu "Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej". Po raz pierwszy, po kilku latach starañ, spó³dzielnie mieszkaniowe,
wœród nich i JSM, zosta³y uznane beneficjentami funduszy unijnych.

104.

12.01.2018r.

Na uroczystym spotkaniu, zorganizowanym w Osiedlowym Domu Kultury, z udzia³em
zaproszonych goœci, JSM obchodzi 60. rocznicê powstania.

105.

15.01.2018r.

Na spotkaniu noworocznym w³adz samorz¹dowych Jeleniej Góry z przedstawicielami ¿ycia
spo³eczno-gospodarczego, kultury i edukacji Prezydent Miasta Jeleniej Góry wrêczy³
przedstawicielom Spó³dzielni statuetkê symbolizuj¹c¹ nadanie JSM tytu³u "Firma Roku 2017".
Kalendarium opracowa³a Gra¿yna Têcza

Fot. Barbara Cymañska-Garbowska

To ju¿ 60 lat …
Jubileusz Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Niektórzy uczestnicy spotkania - cz³onkowie Rady Nadzorczej i pracownicy JSM.

12 stycznia 2018 roku w Osiedlowym Domu Kultury odby³o siê uroczyste
spotkanie, na które przybyli, zaproszeni przez Radê Nadzorcz¹ i Zarz¹d
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, goœcie: Jerzy Jankowski Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP,
Leszek Wrotniewski – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Jerzy £u¿niak i Piotr
Paczóski - Zastêpcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, przedstawiciele
zaprzyjaŸnionych z JSM spó³dzielni mieszkaniowych takich jak: Legnicka
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Legnicy, Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Bielawie, Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu, SM "Agat" ze Z³otoryi,
SM "Metalowiec" z Wroc³awia, SM "Ostoja" z Jeleniej Góry, SM "Piekary"
z Legnicy oraz SM "Podzamcze" z Wa³brzycha. Prezes Zarz¹du
SM "Metalowiec" reprezentowa³ równie¿ Krajow¹ Izbê Gospodarki Nieru-

chomoœciami we Wroc³awiu. Ponadto na spotkanie przyby³ jeden
z za³o¿ycieli Spó³dzielni pan Tadeusz Czarczyñski oraz zaproszeni dzia³acze organów samorz¹dowych Spó³dzielni, obecnych i dawnych, a tak¿e
liczna grupa pracowników JSM. Nie zabrak³o równie¿ gospodyni obiektu,
w którym spotkanie siê odbywa³o, czyli pani Sylwii Motyl-Cinkowskiej Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury. By³y oficjalne wyst¹pienia, ¿yczenia,
mi³e s³owa. Szeœciu dzia³aczy oraz dwudziestu dwóch najstarszych
pracowników Spó³dzielni odznaczono odznak¹ "Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu
Spó³dzielczego". Na zakoñczenie czêœci oficjalnej spotkania wyst¹pi³
zespó³ A.M.A.Trio z Jeleniej Góry. W galerii ODK "Promocje" uczestnicy
spotkania wznieœli symbolicznym kieliszkiem szampana toast za nastêpne co najmniej - 60 lat Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Gra¿yna Têcza
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Fot. Gra¿yna Têcza

Jerzy £u¿niak
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Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Jerzy Jankowski

Jerzy Jankowski przekazuje ¿yczenia
Krajowej Rady Spó³dzielczej
Zbigniewowi S³owikowi i Miros³awowi Garbowskiemu.
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Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Miros³aw Garbowski wrêcza kwiaty
Tadeuszowi Czarczyñskiemu
– jednemu z za³o¿ycieli Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jeleñ”, od 1960 roku – JSM.

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Krzysztof Kozik

Do zebranych przemawia Miros³aw Garbowski
– prezes zarz¹du JSM.

Spotkanie odby³o siê w sali teatralnej Osiedlowego Domu Kultury.

Od lewej prezesi: Marian Kret (SM „Agat”), Marek Deryng (SM „Piekary”), Jerzy Kruk (SM „Metalowiec”),
Miros³aw Garbowski (JSM), Tadeusz Derenowski (SM w Bielawie), Jerzy Jankowski (KRS w Warszawie),
Tadeusz Choczaj (SM „Podzamcze”) oraz Henryk Chocimski (wieloletni dzia³acz samorz¹dowy JSM).
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Od lewej: Gra¿yna Têcza,
Teresa Masilonis, Urszula Sipowicz.

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Krzysztof Kozik

Fot. Gra¿yna Têcza

Od lewej: Marek Nowak,
Jan Gabryœ (prezes SM „Ostoja”).

Od lewej: Marian Kret, Maria Cisek,
Danuta Muszyñska, Teresa Krasuska.

To ju¿ 60 lat …

Fot. Krzysztof Kozik

Od lewej: Maria Cisek, Aleksandra
Chrzanowska-Fr¹tczak.

Od lewej: Sylwia MotylCinkowska, Gra¿yna Têcza.

Od lewej: Jan Nowak, Jerzy Grygorcewicz,
Tadeusz Czarczyñski, Wanda Zieliñska.

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Od lewej: Marcin Trzeœniewski,
Joanna Kubiak, Krzysztof Kozik.

Od lewej: Miros³aw Szwiec, S³awomir Pawlaczyk,
Leopold Nycz, Jerzy Baran.

Od lewej: El¿bieta Wojtyna, Beata £apucewicz, Aleksandra
Chrzanowska-Fr¹tczak, Danuta Mandelt, Anna Bieñko,
Jerzy Jankowski, Henryk Chocimski.

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Jubileusz Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Od lewej: Urszula Sipowicz, Halina Kubiak, Józef Szlachta,
Jan Nowak, Agnieszka Winiarska-Roman, Iwona Patek.
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Jak powstawa³o Zabobrze?
Gra¿yna Têcza
Wed³ug Wikipedii Zabobrze to "osiedle mieszkaniowe w Jeleniej Górze, po³o¿one nad rzek¹ Bóbr, wielki zespó³ mieszkaniowy".

Historia powstawania Zabobrza jest nierozerwalnie zwi¹zana z histori¹
powstania Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. A pocz¹tki siêgaj¹
czasów odleg³ych, koñcówki lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Czasów
olbrzymich problemów mieszkaniowych jeleniogórzan. I choæ Jelenia Góra
nie zosta³a znacz¹co dotkniêta zniszczeniami, jakie nios³a ze sob¹ II wojna
œwiatowa - paradoksalnie - w³aœnie to by³o poœredni¹ przyczyn¹ braku
mieszkañ w pierwszych latach powojennych.
Ju¿ w 1945 roku, do niezniszczonej Jeleniej Góry, zaczê³y nap³ywaæ ca³e
rzesze osadników z Polski centralnej oraz z zajêtych przez Rosjan terenów
wschodnich. Sytuacja mieszkaniowa stawa³a siê coraz trudniejsza.
Mieszkania by³y przepe³nione. Wiêksze dzielono na mniejsze. Czêsto
nowoprzybyli mieszkali razem z dotychczasowymi lokatorami. Z jednej
strony polscy repatrianci, z drugiej - Niemcy, w bardzo du¿ej iloœci, z których
nie ka¿dy chcia³ opuszczaæ swój dom, swoje mieszkanie. Akcja
wysiedleñcza trwa³a kilka lat. Najwiêcej Niemców wysiedlono w okresie od
maja 1946r, do grudnia 1947 roku. Ostatnie transporty z wysiedleñcami
odjecha³y z Jeleniej Góry dopiero w 1949 roku.
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Pierwsze lata powojenne na Ziemiach Odzyskanych - bo tak nazywano
tereny, które w wyniku powojennego porz¹dku przyznano Polsce w 1945
roku na konferencji poczdamskiej, w zamian za odst¹pienie przez Polskê
Zwi¹zkowi Radzieckiemu wschodnich terenów, stanowi¹cych niemal
po³owê przedwojennego terytorium kraju - to by³ czas niepewnoœci. I choæ
ludzie, po koszmarze wojny, próbowali ¿yæ normalnie i tym ¿yciem siê
cieszyæ, po cichu obawiali siê, ¿e "Niemcy tu i tak wróc¹". Poczucie
tymczasowoœci, szereg innych problemów, zwi¹zanych z organizowaniem
¿ycia na nowym terenie, a jednoczeœnie niezniszczona przez dzia³ania
wojenne substancja mieszkaniowa mog³y byæ przyczyn¹ nic nie robienia;
nie naprawiano starych domów, zwanych "poniemieckimi", nie budowano
nowych. Sta³y nap³yw osadników, postêpuj¹ca degradacja nieremontowanych domów powodowa³y, ¿e sytuacja mieszkaniowa jeleniogórzan
systematycznie siê pogarsza³a. Osoby starsze na pewno pamiêtaj¹ w jak
op³akanym stanie by³y kamieniczki na jeleniogórskiej starówce, zw³aszcza
na rynku, które w pewnym okresie, wobec braku konserwacji i napraw,
zw³aszcza obróbek blacharskich i rynien, zaczê³y siê po prostu sypaæ.

Fot. Rafa³ Gieroñ

Remontowaniu starego miasta nie sprzyja³y zakusy w³adz wojewódzkich
we Wroc³awiu, aby jeleniogórsk¹ starówkê zrównaæ z ziemi¹ i na jej miejscu
wybudowaæ nowoczesne domy. A¿ strach pomyœleæ, jak wygl¹da³aby dziœ
Jelenia Góra, gdyby ten "sen wariata" siê ziœci³!
Na szczêœcie w³adze miasta skutecznie wybroni³y siê przed wdro¿eniem
dziwnego pomys³u w³adz wojewódzkich i pod koniec lat piêædziesi¹tych,
po up³ywie ponad dziesiêciu lat od zakoñczenia wojny, Miejska Rada
Narodowa w Jeleniej Górze podjê³a decyzjê rekonstrukcji domów w obrêbie
starego miasta (w jej trakcie wiele z nich zosta³o wyburzonych do
fundamentów), a zw³aszcza kamieniczek na rynku, które przy tej okazji
zosta³y "skrócone" (skrócono ich g³êbokoœæ biegn¹c¹ od Placu
Ratuszowego w kierunku wewnêtrznych podwórek), oraz decyzjê budowy
nowych domów na nowym, jeszcze nie istniej¹cym, osiedlu.
Pocz¹tkowo rozwa¿ano budowê nowej dzielnicy mieszkaniowej
pomiêdzy Jeleni¹ Gór¹ a Cieplicami (do tego pomys³u powrócono na
prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku,
ale i tym razem pomys³ pozosta³ tylko pomys³em). G³os rozs¹dku

podpowiada³, aby - z myœl¹ o rozwoju miasta, o przysz³oœci - pod budowê
nowej dzielnicy mieszkaniowej wybraæ teren dostatecznie rozleg³y. Wybór
pad³ na wielohektarowy obszar pomiêdzy rzek¹ Bóbr, torami kolejowymi
a ulic¹ Legnick¹. Decyzji tej sprzyja³ fakt, ¿e p³aski, niezalesiony, teren
rolniczy nie wymaga³ ¿adnych dodatkowych prac adaptacyjnych pod
budowê osiedla mieszkaniowego. A to znacz¹co wp³ywa³o na
zaoszczêdzenie i czasu, i œrodków. Nie brakowa³o te¿ g³osów sprzeciwu
wobec takiej lokalizacji nowego osiedla. Jednym z g³ównych
kontrargumentów by³o twierdzenie - póŸniej przez ca³e lata przytaczane
przez mieszkañców Zabobrza, jako usprawiedliwienie niekorzystnych
warunków atmosferycznych, rzekomo panuj¹cych na Zabobrzu,
a zw³aszcza silnie wiej¹cych tutaj wiatrów - ¿e Niemcy œwiadomie na tym
terenie nie budowali domów, ¿eby nie zak³ócaæ naturalnej cyrkulacji
powietrza wzd³u¿ rzeki Bóbr, dziêki której mieszkañcy Jeleniej Góry mogli
cieszyæ siê œwie¿ym powietrzem. Za du¿e marnotrawstwo uznawano te¿
posadowienie osiedla mieszkaniowego na rozleg³ych polach i ³¹kach,
jednych z niewielu, tak du¿ych i ¿yznych, w kotlinie jeleniogórskiej. Jeszcze
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Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcie ze zbiorów Antypuszka
Fot. Andrzej Szpak - zdjêcie ze zbiorów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ok. 1981 roku - Takie widoki by³y
doœæ czêste na Zabobrzu jeszcze
w latach osiemdziesi¹tych XX wieku.

1977 rok - Widok na jeszcze
nie uporz¹dkowany skwer przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego. Po lewej widaæ
fragment siedziby ówczesnej
Wojewódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
a za ni¹ ¿³obek.

1979 rok – Skwer przy ulicy Ludomira
Ró¿yckiego uporz¹dkowano. Ustawiono
na nim drewniane figury autorstwa
rzeŸbiarzy Jerzego Kryszpina
i Ryszarda Zaj¹ca.

Fot. Gra¿yna Têcza

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Jak powstawa³o Zabobrze?
Fot. Joanna Broniarczyk

na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, kiedy na
Zabobrzu ju¿ sta³y budynki przy ulicach
Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Ludomira Ró¿yckiego i Mieczys³awa Kar³owicza, do koœcio³a pod wezwaniem
œwiêtego Wojciecha (wczeœniej, do roku 1966 pod wezwaniem œwiêtych Jerzego i Wojciecha)
mo¿na by³o dojœæ, od strony ulicy Wiejskiej
w Strupicach, poln¹ drog¹, biegn¹c¹ poœród
³anów ¿yta. Intensywnie rozbudowuj¹ce siê
Zabobrze szybko wch³onê³o maleñki koœció³ek,
do którego w latach 1980-1985 dobudowano
nowy koœció³. A widok krowy, pas¹cej siê
nieopodal budowanych bloków mieszkalnych,
jeszcze przez wiele lat by³ czêsto spotykany.
Pomimo niesprzyjaj¹cych g³osów lokalizacja
osiedla by³a przes¹dzona. Ale jak¹ nazwê nadaæ
nowemu osiedlu? W³adze miasta - Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej - miêdzy innymi za
poœrednictwem "Nowin Jeleniogórskich",
wówczas m³odej - bo powsta³ej w 1958 roku gazety, zwróci³y siê z apelem do mieszkañców
Jeleniej Góry o nadsy³anie propozycji nazwy.
Wobec krytycznej sytuacji mieszkaniowej
w mieœcie nowe osiedle wzbudza³o zrozumia³e
zainteresowanie. Dlatego nie dziwi³ fakt, ¿e

Wrzesieñ 1984 rok - Tomek Têcza, syn
autorki zdjêcia, na jednej z drewnianych
figur, ustawionej na skwerze
przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego.

Ok. 1970 roku - Budowa przychodni lekarskiej przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego.

wp³ynê³o du¿o propozycji. Od nazw propagandowych (wszak dzia³o siê to w erze
"gomu³kowskiej") typu: osiedle XV-Lecia, Pokój,
Postêpu, PrzyjaŸni, poprzez nazwy nawi¹zuj¹ce
do historii: osiedle Chrobry, Piastowskie,
Tysi¹clecia, oraz upamiêtniaj¹ce wielkich
Polaków: osiedle Chopina, Mickiewicza, do
nawi¹zuj¹cych do po³o¿enia geograficznego:
B³onie, Bobrów, Zabobrze, Przedmieœcie
Z³otoryjskie. Nie zabrak³o te¿ propozycji nazw
tak dziwnych jak na przyk³ad Osiedle Sarenki.
Powo³ana przez Miejsk¹ Radê Narodow¹
komisja wybra³a nazwê Osiedle Piastowskie.
Jednak¿e okaza³o siê, ¿e nieco wczeœniej,
w³aœnie tak, nazwano nowe osiedle w nieodleg³ym Boles³awcu. Ponowna narada komisji
wy³oni³a nazwê Zabobrze, któr¹ zg³osili
pracownicy Wydzia³u Zdrowia Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej oraz równolegle
i niezale¿nie - Micha³ Sabatowicz, ówczesny
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kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Zatybrze w Rzymie, Zaodrze w Opolu,
Zakaczawie w Legnicy, Zabobrze w Jeleniej
Górze. Nazwa krótka, ³atwa do zapamiêtania,
logiczna z geograficznego punktu widzenia
jeleniogórzanina; wszak budowano od podstaw
osiedle za rzek¹, za Bobrem. I co najwa¿niejsze nazwa neutralna ideologicznie, która - pomimo
zmiany ustrojowej w naszym kraju - przetrwa³a
próbê czasu i nadal jest œwie¿a i noœna.
Nowe osiedle, zanim powsta³o, ju¿ cieszy³o siê
wielkim zainteresowaniem jeleniogórzan. Rozbudza³o wyobraŸniê, zw³aszcza m³odych rodzin,
które - najczêœciej - "gnieŸdzi³y siê" w jednym
pokoiku mieszkania rodziców jednego z ma³¿onków lub - co znacznie gorsze - w pokoju
wynajêtym u obcych ludzi. Zdobycie mieszkania
by³o fundamentaln¹, ¿yciow¹ potrzeb¹ wielu
mieszkañców Jeleniej Góry. Mieszkanie mog³o
byæ ma³e, ciasne - byleby w³asne.

Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcie ze zbiorów Antypuszka.

Czy wiesz, ¿e …
Pierwsz¹ mieszkank¹, nowopowstaj¹cej wówczas dzielnicy
Zabobrze, zosta³a Alfreda Wiœniewska, która otrzyma³a
mieszkanie w budynku komunalnym przy ulicy Karola
Szymanowskiego 1.
Ponad 52 lata temu "Nowiny Jeleniogórskie" pisa³y
(pisownia, a zw³aszcza zastosowane skróty - oryginalne):
"Dzieñ 4 sierpnia 1965 roku zapisze siê niew¹tpliwie
w historii Jeleniej Góry. Tego dnia bowiem, ok. godz. 11, kier.
wydz. spraw lokalowych Prez. MRN - mgr St. Kowalski,
wrêczy³ klucz do mieszkania pierwszej mieszkance osiedla
"Zabobrze", pani Alfredzie Wiœniewskiej. Przy okazji by³o
oczywiœcie sporo serdecznych s³ów, kwiaty, by³y równie¿ ³zy
wdziêcznoœci, bowiem pierwsza lokatorka "Zabobrza"
czeka³a na mieszkanie kilka lat."
Pierwszy budynek Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 18 oddano do
u¿ytku w listopadzie 1965 roku. By³ to drugi ukoñczony
i zasiedlony budynek mieszkalny na Zabobrzu.

1978 rok - Widok na Zabobrze I. Poœród budynków mieszkalnych stoj¹ od lewej: pawilon "œlimak", Szko³a Podstawowa nr 8, siedziba
ówczesnej Wojewódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, przychodnia lekarska, ¿³obek. Na dole po prawej przygotowania do budowy Szko³y
Podstawowej nr 4. Z ty³u komin kot³owni Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej.

Plany planami a ¿ycie sobie. Priorytetem by³o budownictwo
mieszkaniowe i to na nim skupiono ca³¹ uwagê i wszystkie si³y. Nowe
budynki, bardzo oszczêdne w swojej formie, bez jakichkolwiek elementów
wystaj¹cych poza p³aszczyznê œcian, wyposa¿one w niewielkie
mieszkania, niektóre z kuchni¹ bez okna, albo wrêcz z wnêk¹ kuchenn¹,
usytuowan¹ w przedpokoju (!), z ³azienk¹, w której nie by³o umywalki, bez
balkonu, z loggi¹ niepotrzebnie "zabieraj¹c¹" i tak ma³¹ powierzchniê
mieszkaln¹, zaczê³y powstawaæ w doœæ szybkim - jak na ówczesne czasy tempie. A trzeba mieæ na uwadze, ¿e aby mo¿na by³o zamieszkaæ w nowym
domu, postawionym w szczerym polu, trzeba by³o - niema³ym kosztem
i nak³adem pracy - te domy "wyposa¿yæ" w wodê, gaz, energiê elektryczn¹
i ciepln¹. Trzeba by³o je skanalizowaæ i doprowadziæ do nich drogi. Nie
zapomniano te¿ o sieci telefonicznej, choæ zdobycie "numeru" graniczy³o
z cudem, podobnym do cudu otrzymania mieszkania.

Dla potrzeb nowej dzielnicy zbudowano przy torach kolejowych
kot³owniê, rozbudowano bazê Jeleniogórskiego Przedsiêbiorstwa
Budownictwa Miejskiego, które sta³o siê g³ównym wykonawc¹ osiedla. Od
pocz¹tku za³o¿ono, ¿e nowe budynki bêd¹ budowane z p³yt betonowych,
które sprowadzano pocz¹tkowo z Wroc³awia, a póŸniej z Wa³brzycha. By³y
to wielkie, prostok¹tne p³yty, o d³u¿szym wymiarze odpowiadaj¹cym
wysokoœci jednej kondygnacji, ustawiane przy pomocy dŸwigu pionowo.
Wysokie koszty transportu sk³oni³y w³adze miasta do zbudowania przy
JPBM-ie w³asnej fabryki domów. W 1974 roku otwarto Zak³ad Prefabrykacji
Wielkiej P³yty. Odt¹d na Zabobrzu budowano domy, a w³aœciwie je montowano, z gotowych elementów, z prefabrykatów œcian, stropów, kominów
wentylacyjnych, klatek schodowych. Dawa³o to ogromne mo¿liwoœci szybkiego tempa budowy. Czy to by³o ³adne? Beton jak to beton, w nowoczesnym budownictwie do prze³kniêcia. Ale te czarne pasy smo³y,
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Autorami projektu nowego osiedla byli architekci Irena Gumu³a-Kot
i Boles³aw Skrzybalski. Musieli po³¹czyæ koniecznoœæ budownictwa
oszczêdnego, narzuconego przez obowi¹zuj¹ce wówczas przepisy, z wizj¹
dzielnicy przyjaznej mieszkañcom, w której znajd¹ oni wszystko to, co
bêdzie im potrzebne do codziennego funkcjonowania. W 1961 roku
powsta³a makieta osiedla, dumnie prezentowana przez w³adze miejskie.
W gazetach, w serii artyku³ów, rozpisywano siê na temat nowej dzielnicy,
która oprócz domów mieszkalnych mia³a byæ te¿ wyposa¿ona w niezbêdne
do ¿ycia sklepy, szko³y z boiskami, przedszkole i ¿³obek, oœrodek zdrowia,
aptekê, pocztê, bibliotekê, punkty gastronomiczne, rozleg³e tereny zielone.
Pomyœlano te¿ o zmotoryzowanych i zaplanowano gara¿e. Projektowana
wówczas, jako g³ówna ulica osiedla, póŸniej nazwana ulic¹ Ludomira
Ró¿yckiego, któr¹ mia³o siê wje¿d¿aæ z Jeleniej Góry do nowej dzielnicy
przez nowoprojektowany most, przerzucony przez Bóbr, biegn¹cy od ulicy
Flisaków, mia³a byæ szeroka, nowoczesna, z szerokimi chodnikami po obu
stronach, oddzielonymi od jezdni pasami zieleni. Dziœ mo¿e to nie robiæ
wiêkszego wra¿enia, ale w siermiê¿nych latach szeœædziesi¹tych by³y to
plany imponuj¹ce. Na tyle imponuj¹ce, ¿e o nowym osiedlu w Jeleniej
Górze pisa³a nawet bran¿owa prasa ogólnopolska (miesiêcznik "Miasto" organ prasowy Towarzystwa Urbanistów Polskich), chwal¹c koncepcjê
budowy osiedla kompletnego, takiego miasta w mieœcie.

Zdjêcie ze zbiorów Wandy Jackowskiej-Kozar
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Podczas planowania nowej dzielnicy rozwa¿ano
postawienie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi przy
ulicy Legnickiej. Na rozwa¿aniach siê skoñczy³o. Wiaduktu nie
ujêto nawet w planach.
Do tematu powrócono w po³owie lat siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, podczas budowy obwodnicy pó³nocnej.
Zaplanowano bezkolizyjny przejazd ulic¹ Legnick¹ poprzez
budowê drogi pod przejazdem kolejowym. Jednak¿e badania
geodezyjne wykaza³y, ¿e na doœæ grz¹skim, podmok³ym
terenie, le¿¹cym nieopodal rzeki, która okresowo rozlewa³a
siê na przyleg³e ³¹ki, nie ma gwarancji wybudowania
konstrukcji mog¹cej udŸwign¹æ tabor kolejowy. Konstrukcji,
która oprze siê nie tylko wibracjom powstaj¹cym w czasie
przejazdu ciê¿kich wagonów, ale równie¿ rzece, która
w nieprzewidywalny sposób dzia³a na przyleg³e tereny.
Pomys³ zarzucono. W zamian powsta³ projekt estakady, po
której planowano nawet poprowadzenie torowiska dla
tramwajów, ale do jej wybudowania nie dosz³o. Mo¿na
domniemywaæ, ¿e z powodów finansowych, bowiem wszelkie inne wzglêdy przemawia³y za koniecznoœci¹ jej budowy.
Ostatecznie, w ramach budowy obwodnicy pó³nocnej,
wybudowano typowy, p³aski przejazd, zamykany na czas
przejazdu poci¹gu szlabanem.
Liczba zmotoryzowanych mieszkañców miasta stale ros³a
i przejazd przez tory kolejowe by³ coraz bardziej uci¹¿liwy. Do
budowy estakady powrócono dziesiêæ lat póŸniej i na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, w koñcu, j¹ wybudowano.
Dziœ Aleja Jana Paw³a II pe³ni rolê obwodnicy pó³nocnej
miasta, a z estakady mo¿na podziwiaæ piêkny widok na Stare
Miasto i pasmo Karkonoszy.

Nieco bli¿sza do nowych domów, od strony centrum Jeleniej Góry, by³a
droga prowadz¹ca przez "garbaty mostek". Mieszkañcy niezmotoryzowani
doje¿d¿ali autobusem do przystanku przy ulicy Osiedle Robotnicze

Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcie ze zbiorów Antypuszka.

1977 rok - Widok na ulicê Legnick¹ z wie¿owca przy ulicy
Ludomira Ró¿yckiego. Gara¿e bêd¹ w przysz³oœci, dla potrzeb
budowy Obwodnicy Pó³nocnej, wyburzone.
Dalej Technikum Budowlane i zbudowania Wojewódzkiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej.

Czy wiesz, ¿e …

1978 rok - Widok na przejazd kolejowy przy ulicy Legnickiej.
W g³êbi po lewej widaæ budynki JSM przy ówczesnej ulicy
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (dzisiejszej Obroñców Westerplatte).

Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcie ze zbiorów Antypuszka.

Jak powstawa³o Zabobrze?
Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcie ze zbiorów Antypuszka.

którymi p³yty betonowe by³y ³¹czone paskudztwo (!), które
na Zabobrzu straszy³o
jeszcze w pierwszych
latach dwudziestego
pierwszego wieku
i zniknê³o ostatecznie
pod styropianowymi
p³ytami, przytwierdzaOk. 1981 roku - Budynek numer 10
nymi do œcian budynprzy ulicy Stanis³awa Moniuszki.
ków w ramach prac
termomodernizacyjnych. Dziœ otaczaj¹ nas ocieplone, kolorowe domy, do
których widoku zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ i raczej trudno by³oby
wyobraziæ teraz sobie tê swoist¹, wielkop³ytow¹ elewacjê, z deseniem
w kratkê ze smo³y.
Nie bez racji pierwsi mieszkañcy Zabobrza traktowali tê dzielnicê jak
sypialniê. Pracowali i uczyli siê w Jeleniej Górze, tam robili codzienne
zakupy, spotykali siê ze znajomymi w restauracji lub kawiarni, tam chodzili
do kina i teatru, tam zasiêgali porady lekarskiej. Wiêksz¹ czêœæ dnia
spêdzali poza domem, poza Zabobrzem. Tym bardziej, ¿e oprócz mieszkania Zabobrze im nic nie oferowa³o. Z koniecznoœci tolerowali ten stan
rzeczy wierz¹c, ¿e nastan¹ lepsze czasy, ¿e w koñcu bêd¹ mogli w pobli¿u
domu zrobiæ podstawowe zakupy. ¯e - zamiast ksiê¿ycowego krajobrazu zobacz¹ za oknami drzewa i trawniki, a ich dzieci - zamiast w b³ocie
i na pozosta³oœciach po budowie - bêd¹ bawiæ siê na placach zabaw. Tymczasem wa¿ne by³o, ¿e mieszkali w nowym bloku, zapewniaj¹cym wy¿szy,
ni¿ w zdegradowanej zabudowie starej czêœci miasta, standard zamieszkiwania. Wreszcie - co najwa¿niejsze - mieszkali "na swoim".
Minê³o oko³o dziesiêæ lat zanim zaczêto realizowaæ pierwotne plany
dzielnicy przyjaznej mieszkañcom, dzielnicy zaspakajaj¹cej ich
podstawowe potrzeby. Do tego czasu mieszkali na peryferiach miasta,
w typowym, betonowym "blokowisku", w istocie bêd¹cym sypialni¹ Jeleniej
Góry. Peryferyjnoœæ nowej dzielnicy podkreœla³ fakt, ¿e po³o¿ona by³a za
rzek¹, od której Jelenia Góra by³a odwrócona. Zaroœniête chaszczami
brzegi, brak dostêpu do wody, brak nadrzecznego bulwaru … Do dziœ
Jelenia Góra nie wykazuje powa¿nego zainteresowania Bobrem.
Zabobrze d³ugo nie mog³o doczekaæ siê przyzwoitego po³¹czenia
z Jeleni¹ Gór¹. Przeprawa przez Bóbr odbywa³a siê w dwóch miejscach.
Mostem na ulicy Mostowej doje¿d¿a³o siê do ulicy Legnickiej. Tamtêdy, jak
wspominaj¹ starsi mieszkañcy dzielnicy - w roku 1968 lub 1969, poprowadzono na Zabobrze pierwsz¹ liniê autobusow¹ komunikacji miejskiej.
Autobus doje¿d¿a³ do pêtli usytuowanej przy ulicy Ignacego Jana
Paderewskiego, nieopodal pierwszego bloku na Zabobrzu, przy ulicy
Karola Szymanowskiego 1. Utrapieniem by³o pokonywanie przejazdu
kolejowego. A trzeba wiedzieæ, ¿e w tamtych latach ruch kolejowy by³
bardzo du¿y i przejazd czêsto zamykano.

1978 rok - Pocz¹tek przebudowy ulicy Legnickiej. Wyciêto
wszystkie stare, du¿e drzewa, które ros³y wzd³u¿ ulicy.

Fot. Andrzej Szpak - zdjêcie ze zbiorów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zdjêcie ze zbiorów Szko³y Podstawowej nr 8
Zdjêcie ze zbiorów Szko³y Podstawowej nr 8

Wrzesieñ 1969 rok - Uroczyste otwarcie pierwszej Szko³y
Podstawowej na Zabobrzu, wybudowanej w ramach
ogólnopolskiej akcji "Tysi¹c szkó³ na tysi¹clecie". Za szko³¹,
po lewej stronie, buduje siê pawilon us³ugowo-handlowy,
póŸniej nazwany "œlimakiem".

Czy wiesz, ¿e …

Fot. S³awomir Cybulski

I choæ Zabobrze, od chwili oddania lokatorom do u¿ytku pierwszego
budynku, jeszcze przez wiele, wiele lat by³o postrzegane jako najwiêksza
sypialnia Jeleniej Góry, to trzeba przyznaæ, ¿e wiêkszoœæ, z pierwotnych
za³o¿eñ dzielnicy kompletnej, zosta³a zrealizowana. Mo¿emy przekonaæ

Fot. Teresa Masilonis

1979 rok - Budowa Szko³y Podstawowej nr 11.

siê o tym analizuj¹c strukturê Zabobrza I. Oprócz domów mieszkalnych
funkcjonuj¹ tu dwie szko³y z boiskami, dwa przedszkola, ¿³obek, oœrodek
zdrowia (dziœ "Promed"), pawilon (oddany do u¿ytku w lipcu 1971 roku by³
nazywany przez pierwszych mieszkañców osiedla "œlimakiem" z uwagi
na krêcone schody, prowadz¹ce do, usytuowanej na piêtrze, kawiarni
"Jutrzenka"), który wówczas pomieœci³ oprócz kawiarni (dziœ salon sukien
œlubnych) tak¿e restauracjê, bar mleczny, sklepy ró¿nej bran¿y, pocztê,
bibliotekê, aptekê. Dwa lata póŸniej zbudowano te¿ pawilon, nazywany
"na górce", z uwagi na jego po³o¿enie, w którym oprócz kilku sklepów
ulokowano us³ugi (szewca, szklarza, fryzjera, magiel). Kiedy 1 czerwca
1975 roku Jelenia Góra zosta³a stolic¹ nowego województwa
jeleniogórskiego (istniej¹cego do 31 grudnia 1998 roku), utworzonego
na podstawie reformy podzia³u administracyjnego Polski, w Jeleniej Górze
powsta³a (w listopadzie 1975 roku) Wojewódzka Spó³dzielnia

Wrzesieñ 1969 rok - Poczty sztandarowe towarzysz¹ce
uroczystemu otwarciu pierwszej Szko³y Podstawowej
na Zabobrzu.

1976 rok - Na pierwszym planie budowa pawilonu "pod filarami"
- siedziby Wojewódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
a od 1998 roku - Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Dalej budynek ¿³obka i budynki mieszkalne.

Pierwsz¹ zabobrzañsk¹ szko³¹ by³ Zespó³ Szkó³
Budowlanych im. Marcelego Nowotki, przeniesiony ze starej
czêœci Jeleniej Góry do nowej siedziby na Zabobrzu w 1967
roku.
Pierwsza szko³a podstawowa na Zabobrzu (pocz¹tkowo
nr 3, a od 1975 roku - nr 8 im. W³adys³awa Broniewskiego)
rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1969 roku. Na kolejn¹ trzeba by³o
czekaæ a¿ 12 lat.
W 1981 roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ Szko³a Podstawowa
nr 4 im. Gen. Karola Œwierczewskiego (w 2004 roku
przemianowana na Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich,
a obecnie, w 2017 roku - w wyniku reformy oœwiaty polegaj¹cej
m.in. na likwidacji gimnazjum - w³¹czona do Szko³y
Podstawowej nr 11).
Trzeci¹, i jak dot¹d ostatni¹, szko³¹ podstawow¹ otworzon¹
na Zabobrzu w 1991 roku, jest Szko³a Podstawowa nr 11
im. Fryderyka Chopina.

2015 rok - Pawilon "na górce" przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza.
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i stamt¹d pieszo szli do swoich domów. Po drodze pokonywali ów "garbaty
mostek". Ma³y, w¹ski, bez wyodrêbnionego pasa dla pieszych, by³ bardzo
popularn¹ przepraw¹ przez rzekê nawet ju¿ po oddaniu, usytuowanego
nieopodal, nowego mostu. A nowy most, ³¹cz¹cy ulice Flisaków i Ludomira
Ró¿yckiego, zosta³ oddany do u¿ytku pod koniec 1970 roku. Tamtêdy
poprowadzono linie autobusowe ³¹cz¹ce Jeleni¹ Górê z Zabobrzem,
rezygnuj¹c z poprzedniej trasy, obarczonej stratami czasu na przejeŸdzie
kolejowym. Na Zabobrzu zaczê³a powstawaæ dogodna siatka ulic, osiedle
rozbudowywa³o siê w kierunku wschodnim i g³ówny ciê¿ar przeprawy przez
rzekê przej¹³ nowy most. W tej sytuacji, nieca³e dziesiêæ lat póŸniej,
"garbaty mostek" zosta³ zamkniêty dla ruchu ko³owego i odt¹d jest ju¿ tylko
przejœciem dla pieszych.

Jak powstawa³o Zabobrze?

Mieszkaniowa, która doprowadzi³a do wybudowania i oddania do u¿ytku,
ju¿ w 1976 roku, kolejnego pawilonu handlowego, nazywanego przez
zabobrzan "pod filarami", w którym, oprócz sklepów i us³ug na parterze,

Czy wiesz, ¿e …
Zabobrze "przecina" szeroka, dwupasmowa w obu
kierunkach, arteria Aleja Jana Paw³a II, która na zabobrzañskiej "koniczynce" (przy Galerii Sudeckiej, na zbiegu
z ulic¹ Micha³a Kleofasa Ogiñskiego) przechodzi w ulicê
Konstytucji 3 Maja, a ta koñczy siê na wêŸle Grabary. Dalej jest
ulica Wroc³awska w Maciejowej.

Po II wojnie œwiatowej, pod polsk¹ administracj¹, ulica
- w granicach administracyjnych Jeleniej Góry - otrzyma³a
nazwê 1-go Maja (znana nam dziœ ulica 1-go Maja,
w centrum Jeleniej Góry, nosi³a wówczas nazwê ulicy
Kolejowej, czyli identyczn¹, jaka obowi¹zywa³a poprzednio,
za czasów niemieckich).
Czêœæ ulicy, przebiegaj¹ca przez teren administracyjny
Strupic, otrzyma³a nazwê ulicy Rac³awickiej.
W 1947 roku ulicê 1-go Maja przemianowano na ulicê
Legnick¹. Jednoczeœnie nazwê 1-go Maja nadano ulicy
Kolejowej i tak jest do dziœ.
W roku 1975 czêœæ ulicy Legnickiej nazwano Obwodnic¹
Pó³nocn¹.
W roku 1976 Strupice zosta³y do³¹czone do Jeleniej Góry
i ulica Rac³awicka zosta³a do³¹czona do pozosta³ej czêœci ulicy
Legnickiej. Odt¹d funkcjonowa³a jedna ulica, pod nazw¹
Legnickiej.
W 1977 roku zmieniono nazwê Obwodnicy Pó³nocnej na
Trasê Boles³awieck¹.
W 1979 roku nast¹pi³o po³¹czenie ulicy Legnickiej z Tras¹
Boles³awieck¹. Nowej arterii nadano nazwê Trasy XXXV-lecia
PRL.

Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcia ze zbiorów Antypuszka.

Zmiany ustrojowe w 1989 roku spowodowa³y kolejn¹
zmianê nazwy na ulicê Konstytucji 3-go Maja.
Od 1 czerwca 1999 roku odcinek ulicy Konstytucji 3-go Maja
przebiegaj¹cy przez Zabobrze do "koniczynki" otrzyma³
nazwê Alei Jana Paw³a II. Bez zmiany nazwy pozosta³ dalszy
odcinek tej ulicy. Od "koniczynki" do ulicy Wroc³awskiej
w Maciejowej nadal doje¿d¿amy ulic¹ Konstytucji 3-go Maja.

Fot. Andrzej Szpak - zdjêcie ze zbiorów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ale nie zawsze tak by³o.

ulokowana zosta³a na piêtrze siedziba tej¿e Spó³dzielni. Du¿ym,
supernowoczesnym sklepem by³o "Rondo", wybudowane przez
Wojewódzk¹ Spó³dzielniê Spo¿ywców "Spo³em" w koñcówce lat
siedemdziesi¹tych, na skrzy¿owaniu ulic Ludomira Ró¿yckiego i Micha³a
Kleofasa Ogiñskiego. Nied³ugo potem powsta³ "Jubilat" u zbiegu ulic
Mieczys³awa Kar³owicza i Micha³a Kleofasa Ogiñskiego.
Budowa nowej, zaprojektowanej jako kompletna, dzielnicy mia³a byæ
ukoñczona w po³owie lat siedemdziesi¹tych. W tym czasie powrócono do
koncepcji, póŸniej jeszcze przez wiele lat rozwa¿anej, budowy dzielnicy
mieszkaniowej pomiêdzy Jeleni¹ Gór¹ a Cieplicami, zaraz za zajezdni¹
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji, umownie nazywan¹ wówczas
dzielnic¹ "centraln¹". A potrzeby mieszkaniowe jeleniogórzan ros³y. Nie
czekaj¹c na rozwój wypadków, dotycz¹cych dzielnicy centralnej, maj¹c
"pod nosem" rozleg³e, p³askie tereny, rozbudowan¹ bazê g³ównego
wykonawcy osiedla - Jeleniogórskiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa
Miejskiego, z "fabryk¹ domów" w³¹cznie, podjêto decyzjê o dalszej
rozbudowie Zabobrza w kierunku wschodnim. Od tego czasu funkcjonuj¹
nazwy Zabobrze I, w odniesieniu do ju¿ wybudowanej czêœci dzielnicy,
i Zabobrze II, w odniesieniu do czêœci nowo budowanej. PóŸniej,
za ówczesn¹ Tras¹ XXXV-lecia PRL, rozpocznie siê budowa Zabobrza III.

1979 rok - Budowa Trasy XXXV-lecia PRL

Autorem projektu Zabobrza II by³ architekt Roman Tunikowski. W odniesieniu do pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych lata siedemdziesi¹te zdawa³y siê
byæ inn¹ epok¹. Projektanci mieli wiêcej swobody, nie ogranicza³y ich ju¿
ramy budownictwa oszczêdnego. Powsta³ projekt osiedla przestrzennego,
z przewag¹ budynków wysokich, z charakterystycznymi "rogalami" przy
ulicy Zygmunta Noskowskiego. Budynki by³y poustawiane wzglêdem siebie
tak, aby jak najbardziej ograniczyæ s¹siedzkie "zagl¹danie sobie do okien".
Pomiêdzy budynkami oraz wewn¹trz "rogali" mia³y powstaæ zieleñce, place
zabaw, boiska sportowe.

1978 rok - Widok na bazê Jeleniogórskiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Miejskiego przy ulicy Stanis³awa Moniuszki.
Powy¿ej ulica Legnicka, a za ni¹ ogrody dzia³kowe i pola - tereny przysz³ego Zabobrza III.
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"Rogale" i betonowe donice balkonowe by³y znakami rozpoznawczymi
Zabobrza II. O ile "rogale" do dziœ dobrze siê prezentuj¹ (szczególnie
piêknie wygl¹daj¹ z lotu ptaka) to po ciê¿kich, betonowych donicach œlad
ju¿ zagin¹³. Ich zastosowanie nie by³o dobrym pomys³em. Wprawdzie te
donice porz¹dkowa³y wygl¹d osiedla, wprowadza³y wizualny ³ad,
zas³aniaj¹c, wystêpuj¹ce doœæ czêsto, zagracone balkony, to z czasem
ulega³y korozji i sypa³y siê. Wype³nione ziemi¹, bywa³o, ¿e obsadzone
iglakami p³o¿¹cymi, a nawet drzewami, stwarza³y powa¿ne zagro¿enie.
Mieszkañcy z ulg¹ przyjmowali ich demonta¿. Spó³dzielnia usuwa³a je
w poszczególnych budynkach przy okazji prac termomodernizacyjnych.
Technologia budowy osiedla z prefabrykatów, wyprodukowanych
w "fabryce domów", nazywana technologi¹ wielkop³ytow¹, by³a wówczas
najnowoczeœniejsz¹ metod¹ budowy. Tempo powstawania domów by³o
olbrzymie. Prze³om lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych by³ najlepszy
dla Zabobrza pod wzglêdem iloœci oddanych do u¿ytku domów, w tym wielu
wysokich.

1979 rok - Zabobrze II. Pêtla autobusowa
przy ulicy Stanis³awa Moniuszki.

Tak jak w przypadku Zabobrza I, tak i na Zabobrzu II, a póŸniej i na
Zabobrzu III, nie oby³o siê bez wad w oddawanych do u¿ytku mieszkaniach.
Norm¹ by³o spisywanie protoko³u usterek. Do najwa¿niejszych, niestety
nienaprawialnych, nale¿a³ brak k¹tów prostych, wynikaj¹cy z montowania
p³yt "na oko", bez sprawdzania k¹tów, pod którymi p³yty by³y osadzane
i ³¹czone. Nie najwy¿szej jakoœci stolarka drzwiowa i okienna, ju¿ po kilku
latach u¿ytkowania, odkszta³ca³a siê. Dlatego jedn¹ z pierwszych akcji,
zakrojonej na szerok¹ skalê, by³a wymiana stolarki okiennej w budynkach
administrowanych przez JSM, w du¿ej mierze wspó³finansowana przez
Spó³dzielniê. Bardzo powa¿n¹ wad¹ by³o przemarzanie œcian, zw³aszcza
szczytowych. W ogóle wielka p³yta nie zapewnia³a w³aœciwej izolacji
cieplnej. Z problemem tym Spó³dzielnia boryka³a siê przez d³ugie lata,
ostatecznie go likwiduj¹c w procesie ocieplania domów.
Zawrotne tempo budowy osiedla Zabobrze II spowodowa³o szybkie
zaludnienie dzielnicy. A projektant, skupiony bardziej na budynkach
mieszkalnych, posadowionych w otoczeniu zieleni, nie przewidzia³
sklepów. Próbê ratowania sytuacji podj¹³ ówczesny prezes Zarz¹du
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Przede wszystkim
zaproponowa³ i doprowadzi³ do realizacji zabudowê przejœæ w czterech

Fot. Joanna Broniarczyk

Fot. Andrzej Szpak - zdjêcie ze zbiorów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
Fot. Andrzej Szpak - zdjêcie ze zbiorów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

1979 rok - Dostawa betonowych elementów na budowê.

1990 rok - Drzewka rosn¹ wzd³u¿ ulicy M.K.Ogiñskiego.
Dalej - szkielet, budowanego ju¿ od ponad dziesiêciu lat, szpitala.
Z ró¿nych wzglêdów, ale szczególnie ze wzglêdów finansowych,
szpital budowany by³ bardzo d³ugo, ponad dwadzieœcia lat.
Jego budowê rozpoczêto w 1979 roku.
I kiedy w 2000 roku rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ lecznic¹
wci¹¿ by³ szpitalem w budowie.

pawilonu przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego, nazwanego przez
zabobrzan - z uwagi na elewacjê z blachy falistej - "blaszakiem", i oddania
go do u¿ytku w 1987 roku, w którym na parterze rozlokowa³y siê sklepy
a na piêtrze rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Osiedlowy Dom Kultury. Postawiono te¿
kilka wolnostoj¹cych zieleniaków, kwiaciarniê, kilka kiosków RUCH-u.
Na terenach miejskich zaczêto budowaæ pawilony mieszkalno-handlowe.
Te zabiegi nieco ul¿y³y mieszkañcom Zabobrza II. Ju¿ nie trzeba by³o
jechaæ autobusem do centrum miasta lub chocia¿by na Zabobrze I, aby
kupiæ akurat teraz potrzebny produkt. Jednak¿e zagêszczanie osiedlaparku - a wszak takie zosta³o zaprojektowane - nie spodoba³o siê
architektowi Romanowi Tunikowskiemu, który w proteœcie wycofa³ siê
z dalszej wspó³pracy z Jeleni¹ Gór¹ i z Jeleniogórsk¹ Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹, bêd¹c¹ g³ównym inwestorem na Zabobrzu. Kolejne
zagêszczenie Zabobrza II nast¹pi³o ju¿ wspó³czeœnie, w dwudziestym
pierwszym wieku, kiedy na du¿ej przestrzeni, pomiêdzy wie¿owcami przy
ulicy Zygmunta Noskowskiego a wie¿owcami przy ulicy Józefa Elsnera,
wybudowano du¿y sklep sieci Biedronka.
Wycofanie siê projektanta Zabobrza II z dalszej wspó³pracy zaowocowa³o
zgo³a innym charakterem zabudowy Zabobrza III. Mo¿e dobrze siê sta³o.
Na Zabobrzu III, oprócz Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, swoje
inwestycje realizowa³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Zwi¹zkowiec", dom
wybudowa³ KEM-BUD i inni developerzy. Budowano tak intensywnie, ¿e
dzisiaj Zabobrze III wrêcz styka siê z zabudowaniami Je¿owa Sudeckiego.
Wydaje siê, ¿e Zabobrze osi¹gnê³o optymaln¹ wielkoœæ. Tereny pod
zabudowê skurczy³y siê niemal do zera. Chyba, ¿e zaistnieje potrzeba
dalszej rozbudowy dzielnicy w kierunku po³udniowo-wschodnim, od ulicy
Micha³a Kleofasa Ogiñskiego, za szpitalem i Urzêdem Skarbowym,
w stronê Grabarowa. Dzisiaj s¹ tu ogródki dzia³kowe i pola uprawne.
Od w³aœcicieli tych gruntów mo¿e zale¿eæ budowa - byæ mo¿e - Zabobrza IV.
Od dnia zasiedlenia pierwszego budynku mieszkalnego na Zabobrzu
minê³o ponad 52 lata. Funkcjonuj¹ce pocz¹tkowo, jako typowe blokowisko,
podobne do wielu innych, wystêpuj¹cych w ca³ej Polsce, Zabobrze jest dziœ
najwiêksz¹ i najludniejsz¹ dzielnic¹ Jeleniej Góry. Dzielnic¹, która ju¿
dawno przesta³a byæ typowym blokowiskiem. Dzielnic¹ ciekaw¹, têtni¹c¹
¿yciem, w której mieszka ponad 30 procent jeleniogórzan. Dziœ Zabobrze,
dziêki du¿emu nasyceniu sklepami wielkopowierzchniowymi, z Galeri¹
Sudeck¹ na czele, jawi siê wrêcz jako centrum handlowe Jeleniej Góry.
Typowe blokowisko kojarzy siê z poustawianymi rytmicznie domamiklockami, pozbawionymi indywidualnego wizerunku, bez wyraŸnie
zarysowanego centrum, bez jakiegokolwiek punktu odniesienia. I choæ na
Zabobrzu trudno o coœ na kszta³t rynku to, przez lata, ukszta³towa³y siê
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"rogalach" przy ulicy Zygmunta Noskowskiego, gdzie umiejscowi³y siê
sklepy: ogólnospo¿ywczy, miêsny, piekarniczo-nabia³owy i warzywniczy.
Po kilku latach, w pomieszczeniu po by³ym ju¿ sklepie warzywniczym,
uruchomiono punkt pocztowy. Dziœ ma tu swoj¹ siedzibê Klub Seniora.
Ponadto Jerzy Bartz, bo to on by³ wówczas prezesem, doprowadzi³ do
dokoñczenia, rozpoczêtej niemal dziesiêæ lat wczeœniej, budowy nowego

Jak powstawa³o Zabobrze?
Fot. Krzysztof Kozik

przynajmniej dwa punkty odniesienia, pe³ni¹ce rolê centrum. Jeden,
w rejonie skrzy¿owania ulic Ludomira Ró¿yckiego i Micha³a Kleofasa
Ogiñskiego, gdzie oprócz wielu sklepów funkcjonuj¹ przychodnie
lekarskie, przedszkole, szko³a podstawowa, biblioteka, poczta, banki,
bazar miejski, bar. To tu usytuowana jest siedziba Jeleniogórskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej - najwiêkszego zarz¹dcy nieruchomoœci na
Zabobrzu. Drugi punkt odniesienia usytuowany jest na skrzy¿owaniu
Alei Jana Paw³a II z ulic¹ Gra¿yny Bacewicz. Tu znajduj¹ siê liczne sklepy,
punkty gastronomiczne, dwie stacje benzynowe, koœció³, poczta, Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, nieopodal funkcjonuje Galeria Sudecka
z kinem Helios. Jeœli jeszcze do secesyjnej willi Maxa Erfurta wprowadzi siê
Osiedlowy Dom Kultury to ranga tej czêœci dzielnicy wzroœnie. Mieszkañcy
Zabobrza bêd¹ mogli korzystaæ z oferty programowej ODK w atrakcyjnych
wnêtrzach, bêd¹ mogli spacerowaæ po okalaj¹cym willê parku,
poroœniêtego starodrzewiem. A jeœli do tego przypomnimy, ¿e na Zabobrzu
dzia³a, najwiêkszy w tej czêœci Dolnego Œl¹ska, szpital, ¿e przy Szkole
Podstawowej numer 11 jest ogólnodostêpna kryta p³ywalnia i ¿e to na
Zabobrzu swoj¹ now¹ siedzibê wybudowa³ Urz¹d Skarbowy, przenosz¹c
siê ze starej czêœci miasta, to otrzymamy ca³oœciowy obraz dzielnicy. Przy
czym nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o kilku, wyposa¿onych w nowoczesne
urz¹dzenia do æwiczeñ fizycznych i do zabawy, placach rekreacji osiedlowej
i o okalaj¹cych Zabobrze terenach rekreacyjnych, z malowniczymi trasami
spacerowymi w kierunku Góry Szybowcowej lub Krzy¿a Milenijnego,
a tak¿e o œcie¿ce pieszo-rowerowej, biegn¹cej wzd³u¿ ulicy Konstytucji
3 Maja. Wszystko to sprawia, ¿e na Zabobrzu ¿yje siê doœæ wygodnie; jeœli
siê uczy lub pracuje na Zabobrzu to ca³ymi miesi¹cami mo¿na z tej dzielnicy
nie wychodziæ, normalnie funkcjonuj¹c.

Czy wiesz, ¿e …
Zabobrze mog³oby siê nazywaæ "dzielnic¹ muzyczn¹". Od
samego pocz¹tku, konsekwentnie, ulicom Zabobrza
nadawano nazwy polskich muzyków, kompozytorów
i wykonawców, kolejno: Ignacego Jana Paderewskiego,
Karola Szymanowskiego, Ludomira Ró¿yckiego, Micha³a
Kleofasa Ogiñskiego, Mieczys³awa Kar³owicza, Oskara
Kolberga, Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego, Stanis³awa
Moniuszki, Józefa Elsnera, Zygmunta Noskowskiego,
Gra¿yny Bacewicz, Jana Kiepury, Tadeusza Sygietyñskiego,
Alfreda Wi³komirskiego i Karola Ma³cu¿yñskiego.
Wyj¹tkiem od regu³y jest Aleja Jana Paw³a II, nazwana tak
w 1999 roku, która równie¿ wczeœniej nigdy nie nosi³a nazwy,
w jakikolwiek sposób, powi¹zanej z muzyk¹.
Na Zabobrzu (w obrêbie dawnych Strupic) s¹ te¿ ulice
Wiejska, Wiosenna, Letnia i Henryka Jordana oraz w miarê
nowa, na obrze¿ach Zabobrza III - ulica Wiœniowa.
Najnowsz¹ ulic¹ na Zabobrzu jest ulica Adama Thebesiusa,
któr¹ skrêcaj¹c z ulicy Micha³a Kleofasa Ogiñskiego,
naprzeciw jej styku z ulic¹ Gra¿yny Bacewicz, dojedziemy do
nowej siedziby Urzêdu Skarbowego. Adam Thebesius
nie by³ muzykiem; by³ wybitnym medykiem, œwiatowej
s³awy badaczem uk³adu krwionoœnego, od 1713 roku,
prawdopodobnie do œmierci w 1732 roku, by³ naczelnym
lekarzem Jeleniej Góry.

2017 rok - Widok na Zabobrze

Czy Zabobrzu czegoœ brakuje? Moim zdaniem eleganckiej restauracji,
w której mo¿na by³oby urz¹dziæ spotkanie okolicznoœciowe; urodzinowe,
komunijne lub nawet wesele. A mo¿e wrêcz brakuje tu hotelu, który
tak¹ eleganck¹ restauracjê móg³by urz¹dziæ. Hotelu posadowionego
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na którymœ ze wzniesieñ obok Krzy¿a Milenijnego, z widokiem na ca³¹
Jeleni¹ Górê, na piêkne pasmo Karkonoszy, który to widok, niejeden
mieszkaniec Zabobrza, z wysokoœci swojego en-tego piêtra, mo¿e
podziwiaæ codziennie.
Gra¿yna Têcza

Modernizowanie spó³dzielczych zasobów
Gra¿yna Têcza
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa przez ca³e lata, od pocz¹tku
dzia³alnoœci, oprócz administrowania ju¿ posiadanymi budynkami, wci¹¿
budowa³a. Bo i zapotrzebowanie na mieszkania by³o olbrzymie. Ale
przyszed³ moment zakoñczenia dzia³alnoœci inwestycyjnej w zakresie
budowy domów. Co nie oznacza, ¿e poprzez budownictwo spó³dzielcze
zosta³y zaspokojone wszystkie potrzeby mieszkaniowe jeleniogórzan. Nie.
One by³y, s¹ i bêd¹. To naturalna kolej rzeczy. By³ koniec XX wieku i Polska
prze¿ywa³a okres transformacji politycznej oraz gospodarczej. Domy
budowali ju¿ kolejni inwestorzy, budowali developerzy. Ostatni
wybudowany przez JSM budynek przy ulicy Alfreda Wi³komirskiego
15 zosta³ oddany do u¿ytku w styczniu 1998 roku.

Wady technologiczne
- grzejniki, lenteks i stolarka okienna

urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce ich odczyt drog¹ radiow¹, a wiêc bez
koniecznoœci wchodzenia do mieszkania w celu dokonania tego odczytu.
W ostatnich latach 2016-2017 Spó³dzielnia posz³a jeszcze dalej i podczas
wymaganej przepisami okresowej wymiany wodomierzy zamontowa³a
urz¹dzenia Memonic, umo¿liwiaj¹ce wgl¹d mieszkañców, poprzez Internet,
do danych o zu¿yciu wody i ciep³a w swoich mieszkaniach. W tym celu
zosta³ utworzony przez wieloletniego dostawcê Spó³dzielni us³ug rozliczeniowych Spó³kê z o.o. ISTA Polska portal internetowy ista conect. U¿ytkownik portalu znajdzie w nim informacjê o comiesiêcznym zu¿yciu wody
i ciep³a w swoim mieszkaniu, porównanie zu¿ycia mediów w mieszkaniu do
œredniego zu¿ycia w budynku oraz historiê zu¿ycia mediów w poszczególnych miesi¹cach. Wprawdzie mo¿liwoœæ korzystania z portalu jest
odp³atna to powinny siê nim zainteresowaæ przede wszystkim osoby, które
podnajmuj¹ lub udostêpniaj¹ swoje mieszkanie osobom trzecim. Takie
osoby bêd¹ mog³y, w ka¿dym miejscu i ka¿dej chwili, kontrolowaæ stan
zu¿ycia mediów w swoim mieszkaniu. A to pozwoli na unikniêcie przykrych
niespodzianek przy rocznym rozliczaniu kosztów ogrzewania i ciep³ej wody.
Pozwala równie¿ na szybsze wykrycie nadmiernego zu¿ycia zimnej wody
przez niesprawne urz¹dzenia w mieszkaniu (najczêœciej jest to sp³uczka
w WC).

Fot. Krzysztof Kozik

Zaprzestanie budowania domów wcale nie oznacza³o zaprzestania
wszelkich innych dzia³añ inwestycyjnych Spó³dzielni. Du¿e tempo budowy
kolejnych domów, oszczêdzanie wszêdzie tam, gdzie to by³o mo¿liwe,
przysporzy³o Spó³dzielni w póŸniejszych latach du¿o dodatkowej pracy.
Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych i na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku prowadzona by³a, na szerok¹ skalê, akcja wymiany
wyk³adziny pod³ogowej typu lenteks. By³o to
swego rodzaju linoleum "podbite" czymœ
w rodzaju filcu. Ów filc mia³ zadanie wyciszaæ
odg³osy chodzenia po pod³odze, odczuwalne
piêtro ni¿ej. Za³o¿enie s³uszne, ale po³o¿enie
tego materia³u na betonowej p³ycie, która niedawno zosta³a wyprodukowana, poskutkowa³o
gniciem podbitki. Lenteks gni³ na potêgê we
wszystkich domach, wydzielaj¹c przy tym
okropny zapach. Pozbycie siê tego paskudztwa,
w ca³oœci, by³o priorytetem Spó³dzielni.
W tym samym okresie by³a prowadzona
akcja wymiany grzejników panelowych na
¿eliwne. Montowanie w trakcie budowy
tañszych grzejników panelowych okaza³o siê
byæ rozwi¹zaniem dro¿szym, bowiem te
grzejniki, w krótkim czasie od rozpoczêcia
ich eksploatacji, pêka³y i wycieka³a z nich
woda. Wymiana grzejników wymaga³a sporych
nak³adów finansowych oraz doœwiadczonej
grupy hydraulików i spawaczy, którzy - jak sami
po latach opowiadali - na swoich plecach przenieœli tysi¹ce grzejników; ¿eliwnych - po schoStyczeñ 2018 rok – Dwufunkcyjny wêze³ cieplny, zaopatruj¹cy budynek
dach w górê, panelowych - schodami w dó³.
przy ulicy Jacka Malczewskiego 13 w ciep³o na cele grzewcze i podgrzania wody.
Wszak nie ka¿dy budynek by³ wyposa¿ony
w windê, za to w ka¿dym mieszkaniu by³o po kilka grzejników panelowych.
W miêdzyczasie, w latach 2000-2008, Spó³dzielnia zmodernizowa³a
Kolejn¹, bardzo powa¿n¹ operacj¹, by³a wymiana stolarki okiennej.
wszystkie hydrofornie zasilaj¹ce budynki wysokie w wodê. A w latach
Okna wymieniano i w mieszkaniach i na klatkach schodowych. Trwa³o
2010-2017 zlikwidowano gazowe podgrzewacze wody, tzw. "junkersy",
to wiele lat i w ró¿nych okresach, w zale¿noœci od postanowieñ Walnego
i przy³¹czono 5.775 lokali do sieci ciep³ej wody u¿ytkowej w osiemdziesiêciu
Zgromadzenia Cz³onków JSM, finansowane by³o z ró¿nych Ÿróde³,
dwóch budynkach. Ciep³a woda u¿ytkowa z sieci to nie tylko wygoda,
czêœciowo ze œrodków Spó³dzielni, czêœciowo ze œrodków mieszkañców.
to przede wszystkim bezpieczeñstwo. Mieszkañcom ju¿ nie grozi wybuch
gazowego podgrzewacza wody. A i mo¿liwoœæ zatrucia czadem zosta³a
Woda i centralne ogrzewanie
bardzo mocno ograniczona. Dziœ mieszkañcom mo¿e zagra¿aæ tylko gaz
W 1991 roku JSM, jako pierwsza spó³dzielnia w ówczesnym
ulatniaj¹cy siê z niesprawnej kuchenki gazowej. Ale na szczêœcie
województwie jeleniogórskim, zamontowa³a w mieszkaniach liczniki
to zagro¿enie jest minimalne, ³atwo je wykryæ i zapobiec nieszczêœciu.
poboru wody. W kolejnych latach 1994 - 1995 zamontowano na wszystkich
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2017 roku "junkersy" funkcjonuj¹ jeszcze
grzejnikach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne i wyparkowe
w trzech budynkach Spó³dzielni. Ich likwidacja przewidziana jest w 2018
podzielniki kosztów. Jednoczeœnie przeprowadzono modernizacjê wêz³ów
roku w budynkach przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 4 i Marii Sk³odowskiejcieplnych i zastosowano w nich automatykê pogodow¹. Ju¿ nie trzeba by³o
Curie 13. Pozostanie tylko budynek przy ulicy Miko³aja Kopernika 4, którego
rêcznie sterowaæ iloœci¹ dostarczanego do budynków ciep³a w zale¿noœci
wymagana wiêkszoœæ mieszkañców nie wyrazi³a zgody. A trzeba tu dodaæ,
od panuj¹cych na zewn¹trz warunków atmosferycznych. W 2001 roku
¿e o ile w przypadku dociepleñ wymagana jest zgoda mieszkañców co
wyparkowe podzielniki kosztów, doœæ uci¹¿liwe w eksploatacji, wymieniono
najmniej po³owy mieszkañ danego budynku, to w przypadku likwidacji
na podzielniki elektroniczne. Dziesiêæ lat póŸniej, w 2011 roku, wymieniono
"junkersów" wymagana jest zgoda co najmniej trzech czwartych. Przy czym
wodomierze i elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania na
ogóln¹ zasad¹ jest, ¿e jedno mieszkanie reprezentuje tylko jeden g³os.
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Termomodernizacja
Bodaj najpowa¿niejszym zadaniem inwestycyjnym Spó³dzielni by³a,
i jest nadal, termomodernizacja budynków. Pocz¹tkowo, z uwagi na przemarzanie cienkich betonowych p³yt, z których domy by³y budowane,
ocieplano œciany szczytowe budynków i œciany ³¹czników w budynkach
wielobudynkowych, których najlepszym przyk³adem jest budynek przy ulicy
Zygmunta Noskowskiego 6.
Jednak¿e straty ciep³a, bardzo uwidocznione po przeprowadzonej
w latach 1994-1995 operacji jego opomiarowania, poprzez cienkie
betonowe œciany by³y tak du¿e, ¿e w Spó³dzielni rozpoczêto przygotowania

do termomodernizacji ca³ych budynków. Inwestycja by³a powa¿na, wymagaj¹ca równie powa¿nych pieniêdzy. Dlatego Spó³dzielnia ociepla³a tylko te
budynki, których mieszkañcy wyrazili na to zgodê. Wi¹za³o siê to bowiem
z koniecznoœci¹ kilkuletniej sp³aty kosztów tego przedsiêwziêcia,
przypisanych u¿ytkownikom poszczególnych mieszkañ w ocieplanym
budynku. Pocz¹tkowo program spotka³ siê z ch³odnym przyjêciem przez
mieszkañców. Najodwa¿niejsi mieli ocieplone budynki ju¿ w 2005 roku.
Uzyskane efekty, w postaci mniejszych op³at za centralne ogrzewanie
w ocieplonych budynkach, wykazywane przez Spó³dzielniê na kolejnych
walnych zebraniach cz³onków, sprzyja³y podejmowaniu decyzji przez
mieszkañców kolejnych budynków. W pewnym momencie utworzy³a siê

Fot. Gra¿yna Têcza

2005 G. Bacewicz 1, 3, 5; M. Kar³owicza 3, 41; S. Moniuszki 6, 10; M.K. Ogiñskiego 15;
I.J. Paderewskiego 12, 14, 16, 18; Ptasia 10, 11, 12, 13, 14; L. Ró¿yckiego 27;
Snycerska 3, 5, 7; Studencka 14
2006 J. Elsnera 1, 5, 8; M. Kar³owicza 15, 31, 39; M. Kopernika 4; S. Moniuszki 1, 2, 3, 8;
Obroñców Westerplatte 1, 3; L. Ró¿yckiego 12, 25; Studencka 10; Zachodnia 6
2007 J. Elsnera 2, 4, 6; M. Kar³owicza 27, 29; K. Komedy-Trzciñskiego 4; S. Moniuszki 5, 7;
Z. Noskowskiego 6; Obroñców Westerplatte 5, 7; L. Ró¿yckiego 10;
Transportowa 13, 15, 13a, 17
2008 M. Kar³owicza 2; K. Komedy-Trzciñskiego 8, 10; J. Malczewskiego 14, 16, 18;
Z. Noskowskiego 1, 2; L. Ró¿yckiego 1, 13; Transportowa 22, 24
2009 M. Kar³owicza 4; J. Malczewskiego 13, 15, 17; Z. Noskowskiego 3; L. Ró¿yckiego 9
2010 M. Kar³owicza 17, 19, 21, 23; Z. Noskowskiego 4, 9
2011 O. Kolberga 3; S. Moniuszki 4; Z. Noskowskiego 7, 10, 11; R. Traugutta 10
2012 J. Kiepury 10, 12; Z. Noskowskiego 8, 12
2013 S¹dowa 7

Fot. Gra¿yna Têcza

Rok Budynki ocieplone w ca³oœci

Maj 2010 rok - Prace
dociepleniowe na budynku
przy ulicy Zygmunta
Noskowskiego 9.

Wrzesieñ 2017 rok - Wyró¿niaj¹ca siê mocnymi akcentami elewacja budynków numer 11 i 12 przy ulicy Zygmunta Noskowskiego.

34 Za BOBREM styczeñ 2018

Fot. Gra¿yna Têcza

Ocieplanie budynków przynios³o jeszcze jeden efekt w postaci demonta¿u ciê¿kich, betonowych donic, które po latach eksploatacji zaczê³y siê
kruszyæ i zagra¿aæ bezpieczeñstwu ich u¿ytkownikom oraz wszystkim tym,
którzy mogli siê znaleŸæ pod danym balkonem. W latach 2005-2012,
w trakcie termomodernizacji poszczególnych budynków, na Zabobrzu II
zdemontowano ogó³em 2.900 tych donic. W ich miejsce zamontowano
metalowe uchwyty na skrzynki na kwiaty i drewniane listwy maskuj¹ce.

Miejsca parkingowe
Rozwój motoryzacji i powszechnoœæ posiadania samochodów, bywa,
¿e i dwóch w jednej rodzinie, szczególnie uwidacznia siê w godzinach
popo³udniowych, kiedy mieszkañcy wracaj¹ z pracy do swoich domów.
Brak miejsc postojowych to bol¹czka, z któr¹ Spó³dzielnia boryka siê ju¿ od
wielu lat, próbuj¹c jej zaradziæ jak tylko mo¿na najpe³niej. W latach 20112014 Spó³dzielnia wykona³a ³¹cznie 299 nowych miejsc postojowych na
poszczególnych osiedlach:
- Œródmieœcie - 51 miejsc postojowych,
- Zabobrze I - 67 miejsc postojowych,
- Zabobrze II - 117 miejsc postojowych,
- Zabobrze III - 64 miejsc postojowych.

Fot. Gra¿yna Têcza

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Listopad 2006 rok - Betonowe donice zdemontowane
z budynku przy ulicy Józefa Elsnera 2.

Listopad 2013 rok - Boks œmietnikowy budynku
przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza 21.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa bardzo szybko zareagowa³a
na nowe uregulowania prawne i jeszcze w 2013 roku przyst¹pi³a do budowy
zupe³nie nowych boksów œmietnikowych, zadaszonych i zamykanych
na klucz, do których dostêp, oprócz s³u¿b komunalnych, maj¹ mieszkañcy
danego budynku lub grupy budynków, dla których boks zosta³ wybudowany. Wybudowane boksy œmietnikowe maj¹ odpowiednie gabaryty,
umo¿liwiaj¹ce selektywn¹ zbiórkê odpadów poprzez segregowanie œmieci
do ustawionych tam, opisanych i zró¿nicowanych kolorystycznie,
pojemników.
W latach 2013-2015 Spó³dzielnia wybudowa³a wiêkszoœæ boksów
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kolejka i trzeba by³o czekaæ na termomodernizacjê budynku. Jaskrawym tego przyk³adem by³y bliŸniacze budynki przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 4 i 6. Ze wzglêdów logistycznych
Spó³dzielnia chcia³a przeprowadziæ ocieplenie
obu budynków jednoczeœnie, ju¿ w 2005 roku.
Do realizacji projektu niezbêdna by³a zgoda
cz³onków Spó³dzielni zamieszka³ych w tych
budynkach, wyra¿ona zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Taka zgoda zapad³a tylko w budynku
numer 6, który zosta³ ocieplony zgodnie
z za³o¿eniem, tj. w 2005 roku. Na ocieplenie
budynku numer 4 jego mieszkañcy musieli
czekaæ a¿ do roku 2011.
W latach 2005-2013 ocieplono w ca³oœci 90
budynków. Natomiast w latach 2014-2017 przeprowadzono czêœciowe, uwzglêdniaj¹ce wolê
mieszkañców, docieplenia niektórych budynków
na Zabobrzu III i przy ulicy Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego 16. W 2018 roku takie
czêœciowe docieplenie bêdzie wykonane
w budynkach przy ulicy Jana Kiepury 34 i 60.
Maj 2010 rok - Prace dociepleniowe na budynku przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 9.
W roku 2018 zostanie przeprowadzona
termomodernizacja budynków przy ulicach Jana Kiepury 30 i 32, Tadeusza
Ponadto w 2014 roku na Zabobrzu III zmodernizowano 45 miejsc
Sygietyñskiego 1, 3 i 5, Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego 18 i 20 oraz
postojowych.
Marii Sk³odowskiej-Curie 13, w czêœci sfinansowana ze œrodków Unii
Przy realizacji tego zadania Spó³dzielnia uwzglêdnia³a potrzeby osób
Europejskiej.
niepe³nosprawnych, wyznaczaj¹c odpowiednio wiêksz¹ szerokoœæ danego
miejsca parkingowego i oznaczaj¹c jego przeznaczenie dla takiej osoby.
Program ca³oœciowy termomodernizacji, obejmuj¹cy zarówno
docieplenie budynków jak i modernizacjê instalacji grzewczej,
Boksy œmietnikowe
zmniejszy³ zu¿ycie energii na cele grzewcze o ponad 50 procent.
Wraz z przejêciem z dniem 1 lipca 2013 roku przez gminê Jelenia Góra
gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie znowelizowanej
w 2012 roku ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach, na w³aœcicieli nieruchomoœci spad³y nowe
obowi¹zki, które mia³y doprowadziæ do zasadniczej poprawy nie tylko
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie, ale równie¿, a mo¿e
nawet przede wszystkim, w zakresie ograniczenia iloœci œmieci
zmieszanych i zwiêkszenia iloœci œmieci segregowanych, zdatnych do
dalszej obróbki czy przeróbki A wszystko w trosce o œrodowisko i poprawê
jakoœci ¿ycia mieszkañców gminy.

DŸwigi osobowe
W budynkach naszej Spó³dzielni eksploatujemy 104 dŸwigi osobowe,
z tego 63 s¹ wyremontowane i zmodernizowane a 41 dŸwigów czeka na
naprawê i modernizacjê. Nie oznacza to, ¿e do czasu tej naprawy stanowi¹
zagro¿enie. Wszystkie dŸwigi eksploatowane w Spó³dzielni podlegaj¹
systematycznej, okresowej kontroli i przegl¹dom, wykonywanych przez
Urz¹d Dozoru Technicznego. Spe³niaj¹ wymogi techniczne oraz
eksploatacyjne i s¹ dopuszczone do u¿ytkowania.
Plan napraw g³ównych dŸwigów osobowych realizowany jest w Spó³dzielni zgodnie z kolejnoœci¹, z jak¹ powstawa³y budynki na osiedlach.
Do 2011 roku naprawy g³ówne dŸwigów polega³y na tym, ¿e pozostawiano istniej¹ce elementy konstrukcyjne, w tym miêdzy innymi: prowadnice
i konstrukcje stalowe napêdów. Maszynownia
dŸwigu zawsze by³a na ostatniej kondygnacji.
Od 2012 roku demonta¿owi podlegaj¹
wszystkie elementy starego dŸwigu, ³¹cznie
z prowadnicami, poniewa¿ stosuje siê nowatorskie rozwi¹zania napêdów. DŸwig ju¿ nie ma
maszynowni w tradycyjnym miejscu. Nowe
urz¹dzenia napêdowe dŸwigu zamontowane
s¹ w szybie windowym a kabina porusza siê na
specjalistycznych pasach, a nie na linach
noœnych. Nowe windy s¹ nie tylko estetyczniejsze, ale te¿ znacznie bezpieczniejsze, bo
od 2007 roku s¹ wyposa¿ane w nowoczesny
system alarmowy, który pozwala na bezpoœrednie po³¹czenie z serwisem dŸwigowym przez
24 godziny na dobê. Ponadto, od 2007 roku,
nowe windy wyposa¿ane s¹ w falownik, który
³agodzi fazê startu i zatrzymania kabiny,
a przez to zmniejsza iloœæ zu¿ytej energii
elektrycznej. Od 2011 roku remontowane kabiny
wyposa¿ane s¹ w oœwietlenie typu LED, które
pozwala zaoszczêdziæ ponad 50 procent
dotychczas zu¿ywanej, przez tradycyjne
oœwietlenie, energii elektrycznej.
W latach 2012-2017 wykonano rekordow¹ iloœæ napraw g³ównych
dŸwigów - bo a¿ 27, w tym 4 windy w nowej formule. A trzeba tu wspomnieæ,
¿e koszt wykonania naprawy g³ównej jednego tradycyjnego dŸwigu
dziesiêcioprzystankowego jest bardzo wysoki i wynosi oko³o 135 tysiêcy
z³otych, zaœ dŸwigu z dodatkowym przystankiem na poziomie wejœcia
do budynku wynosi oko³o 160 tysiêcy z³otych.
Pierwsze 4 dŸwigi w nowej formule, z pierwszym przystankiem
usytuowanym na poziomie wejœcia do budynku, zosta³y zainstalowane
w budynkach numer 4 (klatka XIII i XIV) oraz numer 7 (klatka I i II)
przy ulicy Zygmunta Noskowskiego.
DŸwig zje¿d¿aj¹cy do poziomu wejœcia oparty jest o zupe³nie inne
rozwi¹zania techniczne. Musi mieæ kabinê przelotow¹, inny uk³ad monta¿u
prowadnic i ca³y system dodatkowych zabezpieczeñ w podszybiu. Podszybie, czyli przestrzeñ pod wind¹, musi mieæ okreœlon¹ wysokoœæ, pozwalaj¹c¹ na prowadzenie w nim prac konserwacyjnych i umo¿liwiaj¹c¹ zapewnienie pracownikowi pe³nego bezpieczeñstwa w przypadku awarii. Takich
uwarunkowañ jest wiêcej, st¹d te¿ przez d³ugi czas nie by³o mo¿liwoœci
zainstalowania, w istniej¹cych budynkach, dŸwigów zje¿d¿aj¹cych do
poziomu wejœcia. W nowych rozwi¹zaniach technicznych g³êbokoœæ podFot. Krzysztof Kozik
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œmietnikowych, buduj¹c pojedyncze jeszcze w latach 2016-2017.
Niedawno mieszkañcy domu przy ulicy Jana Kiepury 36 zg³osili zapotrzebowanie na kolejny boks œmietnikowy. Sprawa jest w trakcie za³atwiania
i prawdopodobnie zostanie zrealizowana w 2018 roku.
Aktualnie zasoby Spó³dzielni s¹ wyposa¿one w boksy œmietnikowe
w ³¹cznej iloœci 83, w tym 55 wybudowanych od 2013 roku i 8 zmodernizowanych, wybudowanych jeszcze przed 2013 rokiem, co w rozbiciu na
poszczególne osiedla przedstawia siê nastêpuj¹co:
- Œródmieœcie - 8 boksów nowych, 2 zmodernizowane,
- Zabobrze I - 23 boksów nowych, 2 zmodernizowane,
- Zabobrze II - 14 boksów nowych, 1 zmodernizowany,
- Zabobrze III - 10 boksów nowych, 3 zmodernizowane.
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szybia mo¿e byæ znacznie mniejsza. Powzi¹wszy tak¹ wiedzê, maj¹c na
uwadze spó³dzielcze budynki wysokie, wyposa¿one w ju¿ nie u¿ytkowane
komory zsypowe z wejœciem na poziomie chodnika, Spó³dzielnia podjê³a
decyzje o monta¿u nowych wind w nowej technologii. Komory zsypowe
zosta³y wyremontowane i przystosowane do nowej funkcji. Stanowi¹ teraz
wygodn¹ i estetyczn¹ strefê wejœciow¹ do klatki schodowej; taki rodzaj
przedsionka, w którym usytuowane s¹ skrzynki odbiorcze i tablice
informacyjne, a przede wszystkim, z którego wchodzi siê do windy.
Nowe windy zosta³y przychylnie przyjête przez u¿ytkowników. Spe³niaj¹
oczekiwania przede wszystkim osób starszych, rodzin z ma³ymi dzieæmi
oraz osób niepe³nosprawnych.
Spó³dzielnia zapewnia, ¿e teraz, remontuj¹c dŸwig, nowa technologia
bêdzie stosowana wszêdzie tam, gdzie to bêdzie mo¿liwe z technicznego
punktu widzenia. W 2018 roku, w nowej technologii, a wiêc z pierwszym
przystankiem na poziomie wejœcia do budynku, zostan¹ wykonane kolejne
4 dŸwigi w budynkach numer 8 (klatka I i II) oraz numer 9 (klatka V i VI)
przy ulicy Zygmunta Noskowskiego.

Przedsionki (wiatro³apy)
W 2014 roku Spó³dzielnia wdro¿y³a program modernizacji wejœæ do klatek
schodowych budynków mieszkalnych. Polega on na kompleksowym
remoncie podestów i schodów wejœciowych do budynku, ob³o¿enie ich
p³ytami z granitu promieniowanego oraz monta¿u nowoczesnych
przedsionków. Ich konstrukcja wykonana jest z kszta³towników
aluminiowych, a pokrycie dachowe - z p³yt poliwêglanowych. W budynkach

PaŸdziernik 2017 rok - Przedsionek budynku
przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza 19.

wysokich zastosowane s¹ przedsionki z zadaszeniem doczo³owym,
a w budynkach niskich - z zadaszeniem ³ukowym. Przedsionki s¹ wyposa¿one w przelotowe kosze do korespondencji, gablotê na og³oszenia
oraz w podœwietlone plafoniery, na których uwidocznione jest logo
Spó³dzielni oraz informacje adresowe budynku i danej klatki schodowej.
Kolorystyka konstrukcji jest odpowiednio dobierana i nawi¹zuje do barw
elewacji budynku. W blasku podœwietlonych plafonier przedsionki piêknie
prezentuj¹ siê zw³aszcza po zapadniêciu zmroku.
Monta¿ przedsionków nie tylko podnosi walory estetyczne budynków,
ale przede wszystkim poprawia bezpieczeñstwo mieszkañców i podnosi
ich komfort ¿ycia. Ju¿ nie trzeba staæ w przeci¹gu i byæ nara¿onym na
zacinaj¹cy deszcz czy œnieg w trakcie czekania na otwarcie lub otwierania
drzwi wejœciowych do budynku. Ponadto, co ma równie du¿e znaczenie,
przedsionki zmniejszaj¹ utratê ciep³a budynków.
Modernizacja wejœæ do klatek schodowych prowadzona jest na razie
na najstarszych zasobach Spó³dzielni, w obrêbie dzia³ania Administracji
JEDYNKA. Od momentu wdro¿enia programu w 2014 roku, do koñca 2017
roku, zmodernizowano wejœcia do 81 klatek schodowych w 23 budynkach. W 2018 roku zaplanowano modernizacjê kolejnych 37 wejœæ do 8
budynków i monta¿ przedsionków.

Tereny zielone, place rekreacji osiedlowej
Modernizowanie zasobów to nie tylko zagadnienia techniczne. To tak¿e
coœ "dla oka i dla ducha". Dlatego du¿e znaczenie ma sta³a pielêgnacja
i rewitalizacja terenów zielonych. Spaceruj¹c po Zabobrzu dziœ trudno sobie
wyobraziæ tê betonow¹ pustyniê sprzed kilkudziesiêciu lat.
Niegdyœ rachityczne, dziœ du¿e drzewa stanowi¹ trzon terenów zielonych.
Spó³dzielnia wci¹¿ dosadza roœliny, zak³ada nowe, urozmaicone rabaty.
Remontowane s¹ równie¿ nawierzchnie traktów pieszych, w tym szczególnie dojœcia do budynków. Dba³oœæ o estetykê osiedli jest widoczna
i doceniana przez mieszkañców.
W latach 2013-2015 Spó³dzielnia zrealizowa³a du¿e przedsiêwziêcie,
jakim by³o uruchomienie ³¹cznie piêciu placów rekreacji osiedlowej; trzech
na Zabobrzu oraz dwóch na terenach Spó³dzielni w œródmieœciu Jeleniej
Góry. Te piêkne place, wyposa¿one w urz¹dzenia zabawowe dla
najm³odszych i w urz¹dzenia do æwiczeñ si³owych, dope³niaj¹ obrazu
spó³dzielczych zasobów.
Gra¿yna Têcza

Wrzesieñ 2017 rok - Instalacja fotowoltaiczna na budynku
przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 10.

1979 rok - Skwer przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego, bêd¹cy terenem miejskim, z drewnianymi figurami ustawionymi przez Miasto,
jest przyk³adem porz¹dkowania przestrzeni zielonej w czasach, kiedy sadzone drzewa by³y jeszcze zbyt ma³e.

2015r. rekreacji
- Plac rekreacji
osiedlowej
TerenyPaŸdziernik
zielone, place
osiedlowej
przy ulicy Transportowej.

Fot. Krzysztof Kozik

Fot. El¿bieta Dybowska

Fot. Andrzej Szpak - zdjêcie ze zbiorów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Fot. Krzysztof Kozik

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa nie stroni od nowoœci. W 2017
roku zainstalowa³a na dachach budynków przy ulicach Krzysztofa KomedyTrzciñskiego 4 i Stanis³awa Moniuszki 10 instalacje fotowoltaiczne. Ich
zadaniem jest wytworzenie w ekologiczny sposób energii elektrycznej na
potrzeby w³asne dla pomieszczeñ wspólnych i urz¹dzeñ technicznych
(oœwietlenie klatek schodowych, piwnic, pomieszczeñ gospodarczych,

Lipiec 2017r. - Rabaty przed Osiedlowym Domem Kultury
przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12.
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urz¹dzeñ elektrycznych hydroforni, napêdów dŸwigów). Stosowanie
mikroinstalacji odnawialnych Ÿróde³ energii ma na celu ograniczenie lub
unikniêcie emisji CO2 do atmosfery. Fotowoltaika, jako dziedzina
zajmuj¹ca siê wytwarzaniem energii elektrycznej ze Ÿród³a odnawialnego,
za jakie zwykliœmy uwa¿aæ S³oñce, obecnie bardzo dynamicznie siê rozwija
i nale¿y przypuszczaæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci bêdzie coraz
powszechniej stosowana. Jak to siê potoczy w Spó³dzielni czas poka¿e.

Instalacje fotowoltaiczne

Dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza JSM
Gra¿yna Têcza
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Samochodowej. Z biegiem lat Klub "Kwadrat", kierowany od 1960 roku
przez prawdziwego pasjonata - Romualda Pistla, sta³ siê - na kilka
dziesiêcioleci - centrum ¿ycia kulturalnego i artystycznego Jeleniej Góry.
Na swój klub cz³onkowie Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej bêd¹
musieli czekaæ jeszcze wiele lat. Tymczasem, w miarê posiadanych
mo¿liwoœci lokalowych, Spó³dzielnia uruchamia³a na Zabobrzu kolejne
placówki spo³eczno-wychowawcze.
W lipcu 1978 roku przy ulicy Z.M.P. (obecnie Obroñców Westerplatte)
rozpoczê³a dzia³alnoœæ œwietlica œrodowiskowa, która prowadzona by³a
przez JSM wspólnie z Towarzystwem Przyjació³ Dzieci i z Wydzia³em
Oœwiaty Urzêdu Miasta.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

W nowo oddanym do u¿ytku, w lipcu 1970 roku, budynku przy ulicy
Mieczys³awa Kar³owicza 15, w pomieszczeniu mieszkalnym o powierzchni
oko³o 38 metrów kwadratowych, rozpoczê³a dzia³alnoœæ pierwsza spó³dzielcza œwietlica osiedlowa "Dziupla", w której dzia³a³y kó³ka plastyczne,
rêkodzielnicze i fotograficzne. Dzia³a³ te¿ teatrzyk kukie³kowy. Odpowiadaj¹c na du¿e spo³eczne zapotrzebowanie w "Dziupli" odbywa³y siê kursy
kroju i szycia. Opiekunk¹ i animatork¹ œwietlicy, przez dwadzieœcia lat - do
czasu jej zamkniêcia, by³a Bogda S³owikowska, zatrudniana przez Wydzia³
Oœwiaty Urzêdu Miasta. Organizowa³a Dzieñ Babci, Dzieñ Kobiet,
Andrzejki, zabawy choinkowe, nastawione na edukowanie najm³odszych,
tematycznie ró¿ne, quizy, zgaduj-zgadule, aktywizowa³a seniorów. Jak
sama po latach mówi³a, po jakimœ czasie do "Dziupli" zaczê³y uczêszczaæ
dzieci "jej dzieci", czyli tych, z którymi rozpoczyna³a dzia³alnoœæ w "Dziupli",
ostatecznie zamkniêtej w 1990 roku.
Uruchomienie przez Spó³dzielniê dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej
by³o zadoœæuczynieniem roli spó³dzielczoœci mieszkaniowej, jaka wówczas
ustawowo zosta³a jej przypisana, aby oprócz zaspakajania potrzeb
lokalowych swoich cz³onków zaspakajane by³y równie¿ ich potrzeby
kulturalno-oœwiatowe. A wszystko po to, aby podnosiæ ich materialny
i kulturalny poziom ¿ycia i œwiadomoœci spo³ecznej, dla dobra wszystkich
cz³onków spó³dzielni i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Brzmi patetycznie? Oczywiœcie, ale takie to by³y czasy. Dobiega³a koñca
epoka W³adys³awa Gomu³ki. Za kilka miesiêcy, w grudniu 1970 roku, rolê
pierwszego obywatela PRL-u przejmie Edward Gierek.
W pierwszych latach powojennych naród polski skupiony by³ na
odbudowie zniszczonego kraju. W tym czasie kszta³towa³y siê nowe,
socjalistyczne porz¹dki, czêsto okupione ludzk¹ tragedi¹. PaŸdziernikowa
odwil¿ da³a Polakom nadziejê na normalne ¿ycie. A, ¿e nie samym chlebem
cz³owiek ¿yje …
To w³aœnie cz³owiek potrafi zachwyciæ siê natur¹, piêknem otaczaj¹cego
go œwiata i póŸniej - dla swoich potrzeb - go opisaæ s³owem, muzyk¹,
obrazem. Tak rodzi siê kultura, która jest œciœle powi¹zana ze œrodowiskiem, w którym cz³owiek funkcjonuje. Jest ró¿norodna. Zarówno
ze wzglêdu na okres historyczny jak i na obszar geograficzny, w których jest
tworzona. Si³a oddzia³ywania poprzez kulturê jest olbrzymia. Dlatego dla
m³odego socjalistycznego pañstwa, z ideologicznego punktu widzenia,
wa¿ne by³o kontrolowane zagospodarowanie wolnego czasu ludzi,
zw³aszcza m³odych. Najlepiej mo¿na by³o to uczyniæ poprzez organizowanie œrodowiskowych dzia³añ twórczych i artystycznych. Niezale¿nie
od ideologicznego pod³o¿a ludzie, pragn¹cy zapomnieæ o niedawno
prze¿ytych okropnoœciach, d¹¿yli do czegoœ piêkniejszego; chcieli siê
spotykaæ, bawiæ, tañczyæ, chcieli zobaczyæ amerykañski film, pos³uchaæ
muzyki p³yn¹cej z za zachodniej granicy, zw³aszcza jazzu, samemu
tworzyæ. Te d¹¿enia by³y na rêkê partyjnym decydentom. Upatrywali
w tym mo¿liwoœæ kontrolowania i ukierunkowania œwiatopogl¹du
m³odego cz³owieka. Dziœ, z perspektywy czasu wiemy, ¿e w du¿ej mierze
to siê nie uda³o. Bo Polacy, choæ zniewoleni, w zdecydowanej
wiêkszoœci, w g³êbi serca, zawsze byli wolnymi ludŸmi. Ale kierunek
zosta³ wyznaczony i na jego fali zaczê³y powstawaæ w ca³ej Polsce
kluby robotniczo-ch³opskie.
We wrzeœniu 1957 roku w Jeleniej Górze przy ulicy 15 Grudnia (obecnie
Bankowej) rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Spó³dzielczy Dom Kultury "Kwadrat",
którego dzia³alnoœæ finansowo wspiera³y jeleniogórskie spó³dzielnie pracy;
póŸniej do tego grona do³¹czy³a "Celwiskoza" - przez wiele lat najwiêkszy
zak³ad pracy w naszym mieœcie. Pozytywny przyk³ad "Kwadratu", w którym
odbywa³y siê konkursy taneczne, piosenkarskie, poetyckie, w którym
uruchomiono Dyskusyjny Klub Filmowy, pokazuj¹cy filmy gdzie indziej nie
dostêpne, zadzia³a³ motywacyjnie. W nied³ugim czasie utworzono
Towarzystwo Klubów Robotniczych i Ch³opskich, w sk³ad którego, jako
pierwszy, wszed³ "Kwadrat", i zaczê³y powstawaæ kolejne zak³adowe
placówki kultury, jak Miêdzyzak³adowy Dom Kultury "Relaks", gdzie
g³ównym - dziœ to nazwiemy - sponsorem by³ Zak³ad Energetyczny, jak
"Iskra" Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego "Confex", "Gencjana" Fabryki
Maszyn Papierniczych "Fampa" czy "Klakson" Pañstwowej Komunikacji

Grudzieñ 1979 rok - Z lewej Jan Jagielski
- instruktor modelarni lotniczej.

W grudniu 1979 roku przy ulicy Micha³a Kleofasa Ogiñskiego 15,
w pomieszczeniach o ³¹cznej powierzchni 132 metry kwadratowe,
uruchomiono dzia³alnoœæ œwietlicy osiedlowej. W jednym z jej pomieszczeñ
ulokowa³a siê modelarnia lotnicza, œwietnie prowadzona przez instruktora
Jana Jagielskiego. Trzy i pó³ razy wiêksza od "Dziupli" œwietlica stwarza³a
mo¿liwoœci zorganizowania imprezy dla wiêkszej grupy uczestników.
Organizowano tu wystawy, spotkania z ciekawymi ludŸmi, turnieje gier
stolikowych, takich jak szachy czy bryd¿, organizowano okolicznoœciowe
spotkania, z których wieczory andrzejkowe, wigilia dla samotnych i zabawy
choinkowe dla dzieci sta³y siê imprezami cyklicznymi. Na co dzieñ, przy
kawie lub herbacie, mo¿na by³o poczytaæ prasê codzienn¹ i, jak¿e trudne
wówczas do "zdobycia", kolorowe tygodniki. Klub funkcjonowa³ do 30
wrzeœnia 1987 roku. Zosta³ zamkniêty po uruchomieniu dzia³alnoœci
Osiedlowego Domu Kultury.
Ofertê kulturalno-oœwiatow¹ na Zabobrzu wzbogaci³a Miejska Biblioteka
Publiczna, która ju¿ od 1971 roku dzia³a³a w pawilonie przy ulicy Ludomira
Ró¿yckiego 4; "pod œlimakiem" funkcjonowa³a Filia nr 3. W latach 1980
i 1996 Biblioteka otworzy³a dwie kolejne filie na Zabobrzu, odpowiednio:
Filiê nr 7 przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 6 i Filiê nr 8 przy ulicy
Tadeusza Sygietyñskiego 7.
Bardzo rozwiniêta by³a dzia³alnoœæ rekreacyjno-sportowa, prowadzona
czêœciowo w plenerze (w 1978 roku otworzono w tzw. "do³ku" przy skrzy¿owaniu ulic Ludomira Ró¿yckiego i Micha³a Kleofasa Ogiñskiego boiska do
gry w tenisa) a czêœciowo w salach gimnastycznych Szko³y Podstawowej
numer 8 i w tzw. "budowlance". Na starych fotografiach z lat 1978-1982,
dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcz¹ JSM, ilekroæ ilustrowane s¹ ró¿ne imprezy sportowe, zarówno letnie jak i zimowe, bardzo
czêsto przewija siê postaæ trenera Eugeniusza Sroki - dziœ dyrektora Szko³y
Podstawowej nr 11 imienia Fryderyka Chopina. A w tamtych czasach
organizowane by³y przeró¿ne zawody: latem turnieje piki no¿nej, mini
koszykówki, tenisa ziemnego, kometki, biegi prze³ajowe, wyœcigi rowerowe
i na wrotkach, zim¹ - zjazdy saneczkarskie, biegi narciarskie, zajêcia
na lodowisku.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Czerwiec 1985 rok - Wojewódzka Spartakiada
Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Kamiennej Górze.
Reprezentacja JSM pod wodz¹ Jerzego Bartza.

1986 rok - Jedna z dru¿yn bior¹cych udzia³
w turnieju pi³ki no¿nej "Mundialito 86".

Razem z Wojewódzk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹, we wspó³pracy
z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Spó³dzielnia organizowa³a
wojewódzkie turnieje i spartakiady sportowe spó³dzielni mieszkaniowych.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Wrzesieñ 1981 rok - Przygotowania do startu
w Osiedlowym Biegu Ulicznym.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Zdjêcie ze zbiorów JSM
Zdjêcie ze zbiorów JSM

Dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza JSM

PaŸdziernik 1979 rok - Sportowa Impreza rekreacyjna.
Na prawo od zawodników Eugeniusz Sroka.

1971 rok - III Spartakiada Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej
Dolnego Œl¹ska we Wroc³awiu.
Na najwy¿szym podium reprezentant JSM Zygmunt Topczewski.

W pomieszczeniach wygospodarowanych na ostatniej kondygnacji
budynku przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 3 dzia³a³y pracownie:
fotograficzna i krajoznawcza PTTK, kluby: PTTK i krótkofalowca - Harcerski
Klub £¹cznoœci. W budynku przy ulicy Józefa Elsnera 4 mo¿na by³o
poprawiæ kondycjê fizyczn¹ w si³owni osiedlowej.

Od 1978 roku dzia³a³a na Zabobrzu wypo¿yczalnia sprzêtu sportowoturystycznego, zimowego i letniego. Mo¿na tu by³o wypo¿yczyæ narty, ³y¿wy,
sanki, namioty, materace, wrotki, kajaki a nawet przyczepê kampingow¹.
Maj¹c do dyspozycji w³asny sprzêt Spó³dzielnia organizowa³a wyjazdy
w góry na narty, a latem - sp³ywy kajakowe.
W latach 1983-1987, w przyziemiu budynku przy ulicy Józefa Elsnera 8,
dzia³a³ klub majsterkowicza, prowadzony spo³ecznie przez Zbigniewa
Dygda³owicza. Dwa razy w tygodniu otwiera³ swoje podwoje i ka¿dy
mieszkaniec móg³ tu przyjœæ i coœ sobie, na w³asne potrzeby, przewierciæ,
przyci¹æ, zeszlifowaæ, po prostu - pomajsterkowaæ. Dzieci przychodzi³y tu
wymieniæ oponê w rowerze, za³o¿yæ ³añcuch, dokrêciæ poluzowan¹ œrubkê,
a zim¹ - podszlifowaæ ³y¿wy i tym podobnie. Spó³dzielnia wyposa¿y³a klub
w podstawowe narzêdzia, czêœciowo wyposa¿a³ go równie¿ opiekun klubu,
"zdobywaj¹c" narzêdzia w zaprzyjaŸnionych zak³adach pracy. Na przyk³ad
"Zorka" sprezentowa³a du¿y stó³, na którym mo¿na by³o wykonywaæ
wiêkszoœæ prac.
Takie to by³y czasy; gdzieœ "na górze" rozgrywa³a siê wielka polityka,
a na dole kwit³y przyjazne, miêdzys¹siedzkie stosunki. Zbie¿noœæ
zainteresowañ i pasji zbli¿a³a ludzi. £atwiej by³o znosiæ trudy dnia
codziennego, a tych - szczególnie w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku - nie brakowa³o.

Za BOBREM styczeñ 2018 39

Dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza JSM

Maj 1987 rok - Festyn z okazji œwiêta 1 Maja.

Dope³nieniem "stacjonarnej" dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej,
oprócz szeroko pojêtej dzia³alnoœci sportowej, by³y organizowane festyny
z przeró¿nych okazji; z okazji nadejœcia wiosny, Œwiêta 1-go Maja, Dnia
Dziecka, Œwiêta 22-go Lipca i Wrzeœnia Jeleniogórskiego. Podczas
zimowych ferii zapewniano dzieciom równie¿ zajêcia w plenerze, codziennie organizuj¹c gry i zabawy na œniegu. A trzeba tu dodaæ, ¿e najwiêksze
ówczesne skupiska spó³dzielczych domów JSM by³y na Zabobrzu i na
osiedlu Orle w Cieplicach. I wszystkie wiêksze imprezy plenerowe
organizowane by³y podwójnie; je¿eli dzisiaj bawimy siê na Zabobrzu to ju¿
jutro robimy to samo na osiedlu Orle. Œwiadcz¹ o tym zachowane plakaty
reklamowe z tamtego okresu, gdzie obok programu festynu podane s¹ dwa
miejsca i dwa, kolejno po sobie nastêpuj¹ce, terminy ich odbycia.
Tak bogata oferta programowa Spó³dzielni nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie
fakt œcis³ej wspó³pracy z innymi instytucjami, dzia³aj¹cymi na terenie
Jeleniej Góry, które w ró¿nej formie, na przyk³ad finansowania kosztów
zatrudniania instruktora czy opiekuna danej placówki lub w formie bezp³atnego u¿yczenia pomieszczenia, na przyk³ad przez szko³y - sali sportowej,
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czêsto wspó³finansowa³y dzia³ania spo³eczno-wychowawcze Spó³dzielni.
Do takich instytucji nale¿a³y: Wydzia³y Oœwiaty i Kultury Urzêdu Miasta,
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego,
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Spó³dzielczoœci Pracy START, zabobrzañskie szko³y, a nawet S¹d Rejonowy,
który przez jakiœ czas
zatrudnia³ opiekuna
œwietlicy œrodowiskowej przy ulicy ZMP.
Przypomnieæ te¿ nale¿y wielu pasjonatów,
spo³ecznych opiekunów placówek, którzy
tak jak wspomniany
wy¿ej Zbigniew Dygda³owicz, opiekuj¹cy
siê klubem majsterkowicza, poœwiêcali
swój prywatny czas
by przekazaæ innym
wiedzê. Spo³ecznych
opiekunów, dziœ ju¿
trudnych do ustalenia
z imienia i nazwiska,
1978 rok - Druga z lewej Kazimiera
mia³y: pracownia fotoMarkuszewska w otoczeniu najm³odszych
graficzna, Harcerski
uczestników festynu, zorganizowanego
Klub £¹cznoœci i przyz okazji Œwiêta Odrodzenia Polski,
wo³any ju¿ klub majzwanego te¿ Œwiêtem 22-go Lipca.
sterkowicza.
Wspominaj¹c pocz¹tki dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej w Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej nie sposób nie wspomnieæ
Kazimiery Markuszewskiej, która pracê w JSM podjê³a w kwietniu 1975
roku. Od tego czasu to ona nadawa³a ton dzia³alnoœci spo³ecznowychowawczej. By³a istnym wulkanem energii. Organizowa³a wielkie
Zdjêcie ze zbiorów JSM
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Czerwiec 1980 rok - Wystêp zespo³u folklorystycznego na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

us³ugowo-handlowych, przede wszystkim Osiedlowego Domu Kultury obiektu kulturalnego z prawdziwego zdarzenia, na który mieszkañcy Zabobrza czekali od wielu lat. Smaczku sprawie dodaje fakt, ¿e przed podjêciem
pracy w JSM Jerzy Bartz ponad 16 lat przepracowa³ w³aœnie w Kombinacie
Budowlanym, gdzie przez 11 lat by³ zastêpc¹ dyrektora ds. ekonomicznych.
Czy obiekt spe³nia warunki do prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnooœwiatowej? Dziœ mo¿e to budziæ w¹tpliwoœci, ale trzydzieœci lat temu, kiedy
dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcza by³a rozproszona po ca³ym osiedlu,
czêsto prowadzona w niewielkich, niedostosowanych pomieszczeniach,
nowy obiekt jawi³ siê niczym, wschodz¹ce po ciemnej nocy, S³oñce.
Budynek sk³ada siê z dwóch kondygnacji i czterech skrzyde³. Poœrodku
usytuowane jest du¿e patio, przypominaj¹ce zamkowy dziedziniec. I jak na
zamek przysta³o, w dwóch punktach, z dziedziñca prowadz¹ schody na
zewnêtrzne galeryjki, usytuowane na pierwszym piêtrze. Z tych galeryjek
wchodzi siê do pomieszczeñ Osiedlowego Domu Kultury.
Osiedlowy Dom Kultury powo³any zosta³ jako wspólna placówka
Spó³dzielni i Miasta, wspólnie prowadzona i wspólnie finansowana. Urz¹d
Miejski pokrywa³ koszty dzia³alnoœci merytorycznej zaœ Spó³dzielnia koszty
utrzymania w postaci bezp³atnego u¿yczenia pomieszczeñ w pawilonie
przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12 i wnoszenia op³at za energiê
elektryczn¹ i ciepln¹, za wodê, œcieki, wywóz nieczystoœci, utrzymanie
czystoœci i zieleni wokó³ pawilonu, jego dozór. Po latach to siê zmieni³o.
Mieszkañcy nie chcieli ponosiæ tych kosztów, choæ by³y one niewielkie,
bo w ostatniej fazie wynosi³y 3 grosze za jeden metr kwadratowy
u¿ytkowanego lokalu mieszkalnego, co przy œredniej wielkoœci mieszkania
50 metrów kwadratowych rocznie dawa³o kwotê 18 z³otych (1,50 z³otych
miesiêcznie). W tej sytuacji od 1 stycznia 2011 roku Miasto Jelenia Góra
zaczê³o w ca³oœci finansowaæ dzia³alnoœæ ODK, wnosz¹c równie¿ do
Spó³dzielni odp³atnoœæ za wynajem pomieszczeñ w pawilonie.
Pierwszym, wieloletnim dyrektorem ODK zosta³a Maria Lach. To ona by³a
g³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem wielokierunkowej dzia³alnoœci
w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji. By³a osob¹ doœwiadczon¹, bowiem
wczeœniej, przez ponad 17 lat, prowadzi³a Zak³adowy Dom Kultury

Wrzesieñ 1987 rok - Uroczystoœæ inauguracji dzia³alnoœci
Osiedlowego Domu Kultury.
W œrodku - do zebranych przemawia Maria Lach.

Fot. Tomasz Olszewski - zdjêcie za zbiorów Antypuszka.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

A Osiedlowy Dom Kultury uruchomiono we wrzeœniu 1987 roku bardzo
uroczyœcie, w obiekcie nazwanym przez mieszkañców Zabobrza
"blaszakiem". Budynek, projekt którego powielany by³ na wielu osiedlach
w ca³ej Polsce, posiada stosunkowo lekk¹ stalow¹ konstrukcjê, która przez
oko³o dziesiêæ lat "straszy³a" na Zabobrzu. Czêsto widaæ j¹ na starszych
zdjêciach, zw³aszcza tych prezentuj¹cych imprezy plenerowe, które
organizowane by³y na przyleg³ym placu, przed budynkiem przy ulicy
Mieczys³awa Kar³owicza 2. Rozpoczêta w 1977 roku budowa obiektu, po
postawieniu stalowej konstrukcji, na wiele lat utknê³a w miejscu.
Priorytetem by³o budownictwo mieszkaniowe. Kombinat Budowlany, bo
takie miano nosi³o wówczas Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Miejskiego, wstrzyma³ prace na budowie i termin jej zakoñczenia nie by³
znany. Dopiero dzia³ania prezesa Zarz¹du JSM - Jerzego Bartza, który
podj¹³ pracê w Spó³dzielni w listopadzie 1983 roku, doprowadzi³y do
ukoñczenia budowy pawilonu i uruchomienia w nim, oprócz punktów

Wrzesieñ 1987 rok - Aleksander Krawczuk - minister kultury
i sztuki w latach 1986-1989 - dokonuje wpisu do ksiêgi
pami¹tkowej. Towarzysz¹ mu Maria Lach i Jerzy Bartz.

1978 rok - Budowa pawilonu, przysz³ej siedziby Osiedlowego
Domu Kultury.
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imprezy plenerowe, turnieje, spartakiady, konkursy, pó³kolonie, ale te¿
kameralne spotkania, wystawy, odczyty. Powszechnie nazywana Kaœk¹
by³a bardzo ceniona i lubiana. Za dzia³alnoœæ zawodow¹ wielokrotnie j¹
odznaczano. W 1986 roku otrzyma³a Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Czêsto pracowa³a
spo³ecznie, "po godzinach". Nadzorowa³a wszystkie placówki spo³ecznowychowawcze JSM, inicjowa³a kolejne przedsiêwziêcia, zmierzaj¹ce do
pe³niejszego zaspakajania potrzeb oraz aspiracji kulturalnych i artystycznych mieszkañców spó³dzielczych osiedli. Wewnêtrznie wypalona,
zmêczona odesz³a z pracy w lipcu 1986 roku - rok przed uruchomieniem
Osiedlowego Domu Kultury. Zmar³a w marcu 2009 roku.

Fot. Gra¿yna Têcza
Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Dawne dzieje – wspomnienia mieszkañców

"Klakson", nale¿¹cy do Pañstwowej Komunikacji Samochodowej II Oddzia³
w zakresie organizacji imprez plenerowych, coœ zaczê³o siê dziaæ.
w Jeleniej Górze. Po jej odejœciu na emeryturê od lipca 2000 roku
Rodzinny festyn, jak ma³o która impreza o tak du¿ej iloœci uczestników,
dyrektorem zosta³ Jaros³aw Gromadzki, który funkcjê tê sprawowa³ równo
cementuje lokaln¹ spo³ecznoœæ. Ludzie siê poznaj¹ i choæby z widzenia
piêæ lat, do czerwca 2005 roku. Po jego odejœciu (zosta³ dyrektorem
przestaj¹ byæ anonimowi. Wspólnie ciesz¹ siê z sukcesów swoich dzieci,
Jeleniogórskiego Centrum Kultury) obowi¹zki dyrektora ODK przejê³a
wspólnie poznaj¹ uroki dobrej zabawy i zdrowej, sportowej rywalizacji.
Sylwia Motyl-Cinkowska i tak jest do dzisiaj.
Osiedlowy Dom Kultury skupi³ ca³¹ dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcz¹
JSM. Po jego uruchomieniu sukcesywnie zamykano poszczególne placówki. Du¿o lepsze od poprzednich, bowiem usytuowane w jednym miejscu,
w jednym obiekcie, warunki lokalowe umo¿liwi³y zaproponowanie
mieszkañcom Zabobrza bardzo bogatej oferty programowej. W ODK
dzia³a³y pracownie plastyczne, fotograficzno-filmowa, studio telewizyjne,
ognisko muzyczne, wyposa¿one w fortepian, keyboard i gitarê klasyczn¹,
kluby: komputerowy, mi³oœników fantastyki i seniora. Dzia³a³y trzy
amatorskie grupy teatralne i jedna profesjonalna - Teatr MASKA oraz grupa
baletowa i zespó³ taneczny. Dzieci i m³odzie¿ uczy³y siê tañców
standardowych i wspó³czesnych. Starsi mogli uczêszczaæ na kursy
komputerowe i jêzyków obcych: angielskiego i niemieckiego, w ró¿nym
stopniu zaawansowania. Mogli te¿ æwiczyæ aerobik i callanetics.
Maj¹c do dyspozycji salê teatraln¹ i du¿e pomieszczenie przeznaczone
na galeriê Osiedlowy Dom Kultury organizowa³ wystawy, spektakle
Czerwiec 2016 rok - Wystêpy najm³odszych
teatralne i kabaretowe, recitale i koncerty.
zawsze s¹ chêtnie ogl¹dane i mocno oklaskiwane.
Oprócz rozwijania nowych kierunków dzia³alnoœci
kulturalno-oœwiatowej Osiedlowy Dom Kultury kontynuSukces organizacyjny i frekwencyjny imprezy uzmys³owi³ prezesoowa³ wczeœniej sprawdzone formy; organizowa³ turniewi Zarz¹du Spó³dzielni wielk¹
je gier stolikowych, rozgrywki pi³karskie, festyny, zimopotrzebê jej powtórzenia. W nastêwiska i letnie pó³kolonie. Z czasem zrezygnowano
pnym roku festyn zosta³ zorganizoz imprez plenerowych typu festyn. ODK skupi³ siê na
wany z jeszcze wiêkszym rozmaprzedsiêwziêciach przyczyniaj¹cych siê do rozwoju
chem i odt¹d, ju¿ ka¿dego roku,
i edukowania odbiorców kultury oraz ich wzbogacania
w okolicach Dnia Dziecka, organipoprzez sztukê.
zowany jest naprzemiennie: raz na
Pomimo nie najlepszych, jak na dzisiejsze wymagania, warunków lokalowych Osiedlowy Dom Kultury
Zabobrzu II, raz na Zabobrzu III.
wci¹¿ dzia³a prê¿nie, kontynuuj¹c pierwotn¹ dzia³alUregulowano te¿ sposób finansonoœæ i wci¹¿ rozwijaj¹c nowe formy, o czym œwiadczy
wania zarówno festynów jak i indu¿a rzesza uczestników i odbiorców kulturalnych
nych przedsiêwziêæ o charakterze
PaŸdziernik 2014 rok - Prezydent miasta Marcin
przedsiêwziêæ ODK. Zarówno pracownicy jak i uczespo³eczno-wychowawczym. ObeZawi³a i prezes zarz¹du JSM Miros³aw
stnicy, twórcy i odbiorcy oferty programowej ODK, du¿e
cnie dzia³alnoœæ ta finansowana
Garbowski otwieraj¹ centrum sportu, rekreacji
jest ze œrodków z nadwy¿ki bilansonadzieje wi¹¿¹ ze zmian¹ siedziby Osiedlowego Domu
i wypoczynku na Zabobrzu III - wspóln¹
wej i wspierana œrodkami sponsoKultury i jego przeprowadzkê do secesyjnej willi
realizacjê Spó³dzielni z Urzêdem Miasta.
rów. Festyn zorganizowany w 2016
Maxa Erfurta.
Wraz z zaprzestaniem organizowania przez ODK imprez plenerowych
roku by³ dofinansowany z Bud¿etu Obywatelskiego.
ca³kowicie zamar³a na Zabobrzu spó³dzielcza dzia³alnoœæ spo³ecznoKa¿dy festyn ma swój motyw przewodni. Ka¿dy festyn, oprócz rozrywki
wychowawcza. Uczestnikami oferty programowej ODK byli tylko ci, którzy
i zabawy, oferuje równie¿ w¹tki edukacyjne. Kolejno bawiliœmy siê pod
zechcieli do niego pójœæ. Drzwi sta³y otworem. W zdecydowanej jednak
has³ami lub z motywem przewodnim:
wiêkszoœci mieszkañcy, a zw³aszcza dzieci i m³odzie¿, siedzieli w domach.
2014 rok - Baw siê razem z nami, posprz¹taj po swoim psie, segreguj
Czêsto za spraw¹ elektronicznych gad¿etów, komputera, tabletu, telefonu
œmieci,
komórkowego, dziêki którym mo¿na by³o przenieœæ siê w œwiat wirtualny.
2015 rok - Pid¿ama Party, czyli wielki skok w XX wiek,
Tymczasem, w œwiecie realnym, nic ciekawego nie dzia³o siê na osiedlu.
2016 rok - Wzloty balonem,
Nawet dawne place zabaw, typu "indiañska wioska", przesta³y istnieæ.
2017 rok - W podró¿y dooko³a œwiata.
A i nikt ju¿ nie pamiêta³ o latach œwietnoœci, kiedy to rocznie organizowano
kilka festynów osiedlowych.
Jedynym przejawem dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej Spó³dzielni
by³o wydawanie przez JSM od 2005 roku gazety "Za BOBREM".
Pomys³odawc¹ gazety by³ prezes Marian Leñko. G³ównym celem - dotarcie
do jak najszerszego grona spó³dzielców z aktualnymi informacjami,
dotycz¹cymi bie¿¹cej dzia³alnoœci Spó³dzielni. Trzynaœcie lat temu Internet
jeszcze nie by³ tak powszechny jak dzisiaj.
Reaktywacja dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej, mog¹cej spe³niæ
oczekiwania mieszkañców wielkiego osiedla, i to w wielkim stylu, nast¹pi³a
dopiero po objêciu stanowiska prezesa Zarz¹du JSM przez Miros³awa
Garbowskiego. W czerwcu 2014 roku odby³ siê na Zabobrzu II pierwszy
w XXI wieku festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Zanim jednak to siê sta³o
prezes musia³ zdobyæ na jego zorganizowanie niema³e fundusze. Wielomiesiêczna praca, rozmowy, przekonywania, doprowadzi³y do pozyskania
du¿ej grupy sponsorów, którzy sfinansowali organizacjê festynu. Impreza
œci¹gnê³a rzeszê uczestników. Na festyn przyby³y ca³e rodziny. Dzieci by³y
Czerwiec 2016 rok - Festyn, którego najwiêksz¹ atrakcj¹
zachwycone, ich rodzice równie¿. Na Zabobrzu, po latach stagnacji
by³y wzloty balonem.
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Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza
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Grudzieñ 2016 rok - Rozstrzygniêcie pierwszego
konkursu na najpiêkniejsz¹ bombkê choinkow¹
i najm³odsi uczestnicy tego konkursu
z prezesem Miros³awem Garbowskim.
Sierpieñ 2014 rok - Otwarcie placu rekreacji osiedlowej

Fot. Gra¿yna Têcza

W bie¿¹cym roku festyn zostanie zorganizowany
przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza. Jedn¹ z atrakcji niemal ka¿dej imprezy JSM,
z okazji 60.lecia JSM. Wspó³organizatorem bêdzie
czy to festynu, czy to otwarcia placu rekreacji, jest malowanie buzi
Urz¹d Miejski Jeleniej Góry. Atrakcji nie zabraknie.
i modelowanie baloników. Wzór do wymalowania
na w³asnej buzi mo¿na wybraæ z bogatej propozycji.
Pokaz sztucznych ogni zakoñczy imprezê i obchody
rocznicowe Spó³dzielni.
Festyn rodzinny z 2014 roku zapocz¹tkowa³ organizowanie coraz
to nowych przedsiêwziêæ o charakterze rozrywkowym, sportowym, edukacyjnym czy te¿ twórczym. Do tego ostatniego nurtu, z ca³¹ pewnoœci¹,
nale¿y konkurs na wykonanie najpiêkniejszej, magicznej bombki
choinkowej. Og³oszony w 2017 roku, po raz drugi, ponownie przyniós³
efekty w postaci piêknych prac, wykonanych przez mieszkañców Zabobrza.
Doceniaj¹c wagê aktywnego wypoczynku, a zw³aszcza w przypadku
m³odzie¿y - wagê i znaczenie sportowej rywalizacji w procesie
wychowawczym, Spó³dzielnia na szerok¹ skalê rozwija i tê dziedzinê ¿ycia.
Oprócz uruchomienia piêciu placów rekreacji osiedlowej jest organizatorem
lub wspó³organizatorem wielu sportowych imprez, do których nale¿¹ biegi
w ramach Zabobrzañskiej Mili, turniej gry w petankê, rozgrywki turniejowe
pi³ki no¿nej. Te ostatnie, rozgrywane od 2015 roku, w 2017 roku przybra³y
formê "Wakacji z pi³k¹ i pomponem", promuj¹c aktywnoœæ fizyczn¹ zarówno
Sierpieñ 2014 rok - Spó³dzielcze imprezy s¹ wspania³¹ okazj¹
poprzez grê w pi³kê no¿n¹ jak i poprzez taniec zespo³owy. Dziêki temu,
do spotkania siê z mieszkañcami Zabobrza, porozmawiania
w wiêkszym zakresie, uaktywni³y siê dziewczêta. Nale¿y mieæ nadziejê,
z nimi. Miros³aw Garbowski w rozmowie z wieloletni¹ mieszkank¹
¿e chêtnych do zabawy nie zabraknie i "Wakacje z pi³k¹ i pomponem" na
Zabobrza Halin¹ Pabian podczas otwarcia placu rekreacji
sta³e zagoszcz¹ w kalendarzu imprez organizowanych przez JSM.
osiedlowej przy ulicy Mieczys³awa Kar³owicza.

Wrzesieñ 2017 rok - Najm³odsi uczestnicy rozgrywek pi³karskich
w ramach "Wakacji z pi³k¹ i pomponem". Ich radoœæ z pierwszego,
zdobytego medalu jest te¿ radoœci¹ organizatorów.

I tak oto Spó³dzielnia zatoczy³a ko³o. Nie zapominaj¹c o nie do przecenienia dzia³alnoœci Osiedlowego Domu Kultury Spó³dzielnia,
w sposób ci¹g³y, czynnie przyczynia siê do rozwoju i wzbogacania kultury
oraz kultywowania polskich tradycji, na przyk³ad poprzez prezentowanie
ciekawych artystów na wszystkich festynach rodzinnych, poprzez
wydawanie gazety, poprzez mobilizowanie spó³dzielców do tworzenia

Fot. Krzysztof Kozik

Fot. Gra¿yna Têcza

w³asnych, maleñkich dzie³ sztuki w postaci, ot chocia¿by, bombki
choinkowej. Spó³dzielnia przyczynia siê równie¿ do popularyzowania
spo³ecznych celów spó³dzielczoœci, do których, niew¹tpliwie, mo¿na
zaliczyæ integrowanie lokalnej spo³ecznoœci poprzez jej udzia³ w sportoworozrywkowych imprezach plenerowych, poprzez uczestniczenie w Wigilii
dla samotnych, poprzez dzia³alnoœæ w Klubie Seniora.
I oby tak dalej.
Gra¿yna Têcza

Styczeñ 2018 rok - Uczestnicy spotkañ w Klubie Seniora.

Za BOBREM styczeñ 2018 43

Grudzieñ 1994 rok - Ostatni dzieñ roku. Od lewej: El¿bieta
Grudziñska, Gra¿yna Têcza, Iwona Kêpiñska, Gabriel Bechcicki.
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Maj 1973 rok – Delegacja JSM z wizyt¹ w Spó³dzielni
„Przymorze” w Gdañsku. Pierwszy z lewej: Medard Szadkowski.

wspólnotowych form zarz¹dzania nieruchomoœciami, trzeba i na polu spó³dzielczym odnotowaæ wa¿ne zmiany - zmiany w ludzkiej œwiadomoœci, doceniaj¹ce idee samorz¹dnoœci przez lokatorów spó³dzielczych budynków.
Popularnoœæ reaktywowanej spó³dzielczoœci mieszkaniowej spowodowa³a, zw³aszcza w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku, falê nap³ywaj¹cych do niej cz³onków. Nie inaczej by³o w Jeleniej
Górze. Cz³onków JSM przybywa³o. A to, jednoczeœnie - niestety powodowa³o wyd³u¿anie kolejki do w³asnego mieszkania. Ale te¿
powodowa³o "rozrastanie" siê Spó³dzielni, jako zak³adu pracy. Najwiêkszy
wzrost zatrudnienia Spó³dzielnia prze¿ywa³a w latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, gdzie - bywa³o - oscylowa³o ono ko³o liczby 300
pracowników, niekiedy, nawet, nieznacznie j¹ przekraczaj¹c. Wielu,
podejmuj¹cych wówczas pracê, nadal pracuje w Spó³dzielni. Wielu z nich
ze Spó³dzielni¹ zwi¹za³o ca³e swoje zawodowe ¿ycie. Wielu te¿ ¿egnaliœmy
na cmentarzach, bo odchodzili ju¿ na zawsze.
Nie by³oby Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, gdyby nie ludzie,
którzy j¹ tworzyli, dzia³ali w niej spo³ecznie, albo pracowali. Wci¹¿ trwa
proces wspó³zale¿noœci miêdzy nimi. Cz³onkowie i pracownicy Spó³dzielni
podlegaj¹ normom i zasadom wzajemnych obowi¹zków i powinnoœci.
Na pracownikach Spó³dzielni spoczywa trudny i odpowiedzialny obowi¹zek
czuwania nad ich przestrzeganiem dla dobra wszystkich mieszkañców
spó³dzielczych domów, dla dobra spó³dzielczej wspólnoty.
Gra¿yna Têcza

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Zdjêcie ze zbiorów JSM

1989 rok - Jerzy Bartz

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Dotkliwy brak mieszkañ, ich niesprawiedliwy, promuj¹cy "swoich", system przydzia³u w budowanych po wojnie, w œlamazarnym tempie,
nielicznych domach powodowa³ narastanie w spo³eczeñstwie frustracji.
Tym bardziej, ¿e przybywa³o m³odych ma³¿eñstw a mieszkañ dla nich nie
by³o. W³adze PRL-u d³ugo dochodzi³y do podjêcia decyzji o umo¿liwieniu
spó³dzielczego budownictwa mieszkaniowego. A wzorce by³y. Wszak ju¿
przed II wojn¹ œwiatow¹, w odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej,
z powodzeniem funkcjonowa³y spó³dzielnie mieszkaniowe.
Spó³dzielnia jest specyficzn¹ form¹ zbiorowej aktywnoœci spo³ecznej
i wspólnotowej przedsiêbiorczoœci, gdzie najwiêksz¹ wartoœci¹ jest kapita³
spo³eczny. I choæ, byæ mo¿e, nie zdajemy sobie z tego sprawy, to przyznaæ
nale¿y, ¿e idee spó³dzielczoœci kszta³towa³y siê od zarania ludzkoœci.
Ludzie organizowali siê by razem polowaæ, zdobywaæ nowe terytoria,
walczyæ w obronie wspólnoty, pracowaæ, pomagaæ sobie w krytycznych
sytuacjach i wspólnie ponosiæ ryzyko. Wspólne dzia³anie umo¿liwia³o
realizowanie zadañ, które w pojedynkê by³yby utrudnione albo wrêcz
niemo¿liwe do wykonania.
Kiedy po politycznej odwil¿y, mo¿liwej dziêki zmianom, jakie zasz³y
w Zwi¹zku Radzieckim po œmierci Józefa Stalina, w latach 1957-1958
w³adze PRL-u, wydaj¹c kilka uchwa³, umo¿liwi³y budowanie domów przez
odrodzony ruch spó³dzielczoœci mieszkaniowej, te zaczê³y powstawaæ
w ca³ej Polsce wszêdzie tam, gdzie ludzie siê zjednoczyli i podjêli wspólne
ryzyko budowania domów. Przed takim zadaniem, niemo¿liwym do wykonania w pojedynkê, stanêli w naszym mieœcie m³odzi ludzie z Instalacyjnej
Spó³dzielni Pracy Elektrotechnicznej. I to oni, wbrew obawom, wewnêtrznym rozterkom, utworzyli swoj¹ spó³dzielniê mieszkaniow¹. Przez wiele
lat dzia³ali w niej spo³ecznie, z pe³nym zaanga¿owaniem.
Takich spo³ecznych dzia³aczy, którzy poœwiêcili Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej wiele lat swojego ¿ycia, JSM mia³a bardzo wielu.
Dzia³ali w spó³dzielczym samorz¹dzie w ró¿nych formach; w zarz¹dzie
(spo³ecznym do 1970 roku), w radzie nadzorczej, w radach osiedli, teraz
w radach nieruchomoœci. Nie tylko oni, ale równie¿ ka¿dy cz³onek Spó³dzielni, uczestnicz¹cy w corocznym Walnym Zgromadzeniu, bierze udzia³
w procesie ukierunkowywania dzia³alnoœci Spó³dzielni. I choæ w przesz³oœci ró¿nie z tym bywa³o, to teraz, w dobie szeroko rozpowszechnionych

Zdjêcie ze zbiorów El¿biety Grudziñskiej

Spó³dzielniê tworz¹ ludzie

Grudzieñ 1979 rok - Wiceprezes Wojewódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Zygmunt Topczewski i Jerzy Jurkiewicz otwieraj¹
œwietlicê osiedlow¹ przy ulicy Micha³a Kleofasa Ogiñskiego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zygmunt
Franciszek
Emil
Medard
Eugeniusz
Jerzy
W³adys³aw
Tadeusz
Jerzy
Tadeusz
Gabriel
W³adys³awa
Marian
Miros³aw

od (miesi¹c, rok)

Cybulski
Szubert
Kotulski
Szadkowski
Wasileñczyk
Jurkiewicz
Koksztys
Mroczek
Bartz
Mroczek *
Bechcicki
Grecz *
Leñko
Garbowski

XII.1957r.
II.1961r.
VII.1964r.
VI.1970r.
VIII.1976r.
X.1978r.
VIII.1981r.
VIII.1983r.
XI.1983r.
V.1991r.
VIII.1991r.
V.1995r.
IX.1995r.
II.2012r.

do (miesi¹c, rok)

I.1961r.
(brak danych)1964r.

V.1970r.
VII.1976r.
IX.1978r.
VII.1981r.
VII.1983r.
X.1983r.
III.1991r.
VII.1991r.
IV.1995r.
VIII.1995r.
XII.2011r.
nadal

Grudzieñ 1994 rok – Od lewej: Marian Leñko –
ówczesny przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,
W³adys³awa Grecz, Gabriel Bechcicki, Tadeusz Mroczek.

Fot. Gra¿yna Têcza

Sierpieñ 2006 rok - Marian Leñko

Wrzesieñ 2006 rok – Tadeusz Mroczek, który – oprócz
dwukrotnego, czasowego pe³nienia obowi¹zków prezesa
zarz¹du – od listopada 1983 roku do grudnia 2011 roku by³
zastêpc¹ prezesa ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Fot. Gra¿yna Têcza

* Pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa do czasu wyboru – w drodze konkursu – nowego.
Uwaga: przy wpisywaniu dat (miesiêcy) przyjêto zasadê „przypisania” miesi¹ca temu prezesowi, który w danym
miesi¹cu d³u¿ej sprawowa³ funkcjê. I tak: w przypadku odwo³ania przez radê nadzorcz¹ dotychczasowego
prezesa i powo³ania nowego w pierwszej po³owie miesi¹ca, miesi¹c ten „zaliczono” nowemu prezesowi,
a w przypadku podjêcia decyzji w drugiej po³owie miesi¹ca – prezesowi ustêpuj¹cemu.

Fot. Gra¿yna Têcza

1979 rok – Pierwszy z lewej: Emil Kotulski,
który – kiedy przesta³ byæ prezesem – przez
wiele lat by³ cz³onkiem Rady Nadzorczej,
a nawet jej przewodniczy³.

Okres sprawowania funkcji

Imiê i nazwisko

Fot. Gra¿yna Têcza

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Lp.

Luty 2015 rok - Miros³aw Garbowski, który – zanim zosta³
prezesem – od grudnia 1988 roku do czerwca 2011 roku by³
kierownikiem administracji kolejno: Zabobrze III, Œródmieœcie
i Osiedli: Zabobrze I i Œródmieœcie.
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Fot. Gra¿yna Têcza

Sierpieñ 2013 rok – Kierownicy Administracji: Jerzy Szczepanik JEDYNKA i Iwona Patek – DWÓJKA.

Kwiecieñ 2011 rok – Od lewej: Jerzy Hawryliszyn
i Wies³aw Zaj¹c – majstrowie konserwatorów.

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Czerwiec 2009 rok – W³adys³awa Grecz,
która – oprócz pe³nienia funkcji
w zarz¹dzie – w okresie od maja
1984 roku do czerwca 2015 roku
by³a g³ówn¹ ksiêgow¹ JSM.

Listopad 2009 rok – Laureaci konkursu na najpiêkniejszy balkon.
W œrodku prezes Marian Leñko, po jego prawej stronie –
Teresa Krasuska – ówczesna przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej,
po jego lewej stronie – Zbigniew S³owik – ówczesny
przewodnicz¹cy Rady Osiedla.

Wrzesieñ 2012 rok – Pracownicy JSM - zdjêcie zbiorowe.

Fot. Gra¿yna Têcza

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Fot. Gra¿yna Têcza

Wrzesieñ 2006 rok – Od prawej: Henryk Chocimski – ówczesny
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej i prezes Marian Leñko za
chwilê odbior¹ statuetkê ZAS£U¯ONY DLA MIASTA JELENIEJ
GÓRY. W œrodku przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jerzy Pleskot.

Fot. Gra¿yna Têcza

Spó³dzielniê tworz¹ ludzie
Fot. Gra¿yna Têcza

Sierpieñ 2006 rok – Od lewej: Leopold Nycz i S³awomir Cybulski
– najstarsi (sta¿em) pracownicy JSM.

Styczeñ 2018 rok – Od lewej: Zbigniew S³owik – aktualny
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej i prezes Marian Szczêœniak –
chwilê po odebraniu nagrody dla JSM „FIRMA ROKU 2017”.

Dawne dzieje – wspomnienia mieszkañców
60 lat temu zapisa³em siê do spó³dzielni mieszkaniowej
W latach piêædziesi¹tych ubie- i w niedziele; wtedy nie by³o "wolnych sobót" i jako wolna od pracy pozog³ego wieku mia³em ju¿ rodzinê; stawa³a tylko niedziela. Ja robi³em instalacje elektryczne, przez
¿onê i dwóch synów. Mieszkaliœmy nieporozumienie, w dwóch domach: numer 7 i 3. Najpierw w siódemce, bo
w wynajêtym mieszkaniu przy ulicy tam pierwotnie mia³em otrzymaæ mieszkanie, a kiedy okaza³o siê, ¿e
Ptasiej. Dla nas, jak zreszt¹ i dla przydzielili mi mieszkanie w trójce - musia³em i tam zrobiæ instalacje
wszystkich, to by³y ciê¿kie czasy. elektryczne. ¯ona wypomina³a mi, ¿e to kara za pracê w niedziele.
Cztery osoby gnieŸdzi³y siê w jeWszyscy niecierpliwie czekaliœmy na swoje mieszkania. ¯ona z synami
dnym pomieszczeniu. Razem z ¿o- czêsto przychodzi³a na budowê wypatruj¹c jej koñca. Od chwili utworzenia
n¹ zastanawialiœmy siê, co zrobiæ, spó³dzielni mieszkaniowej minê³o niemal szeœæ lat zanim wprowagdzie szukaæ pomocy, aby otrzy- dziliœmy siê do w³asnego mieszkania. By³ rok 1963. We wszystkich trzech
maæ przydzia³ na mieszkanie. budynkach zamieszkali pracownicy ISPE. Tworzyliœmy jedn¹, wielk¹
W Jeleniej Górze mieszkañ nie rodzinê. Niemal wszyscy byli m³odymi ma³¿eñstwami z dzieæmi. Tych dzieci
by³o. A jeœli nawet gdzieœ siê mieszkanie jakimœ cudem znalaz³o to
by³o oko³o dwadzieœcioro, mniej wiêcej w tym samym wieku. Razem
otrzymywali je - takie mieliœmy wówczas odczucia - cz³onkowie rodziny lub
bawili siê na podwórku, razem wyje¿d¿ali na letnie kolonie, starsi razem
znajomi pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, które
spêdzali popo³udnia. Byliœmy bardzo szczêœliwi, choæ pocz¹tkowo dawa³o
wówczas decydowa³o o wszystkim.
siê wyczuæ niechêæ mieszkañców okolicznych domów do naszej
W tym czasie pracowa³em w Instalacyjnej Spó³dzielni Pracy
spó³dzielczej spo³ecznoœci.
Elektrotechnicznej, czyli w ISPE, bo tak w skrócie zawsze mówiliœmy
W niespe³na czterdziestodziewiêciometrowym mieszkaniu, sk³adaj¹cym
o naszej Spó³dzielni. Muszê tu dodaæ, ¿e w ISPE pracowa³em bardzo d³ugo,
siê z dwóch pokoi, kuchni i ³azienki wychowaliœmy troje dzieci; w nowym
bo a¿ 42 lata, do przejœcia na emeryturê.
mieszkaniu urodzi³a nam siê jeszcze córka. Dziœ mieszkamy tu z ¿on¹ sami.
Po koniec lat piêædziesi¹tych w ISPE zaczêto mówiæ o utworzeniu
Obydwoje w tym roku koñczymy po dziewiêædziesi¹t lat. I choæ dzisiaj nikt
spó³dzielni mieszkaniowej. Zbierano chêtnych do zapisania siê do owej
ju¿ z dawnej "paczki" tu nie mieszka i nawet nie znamy s¹siadów, to ¿yje
spó³dzielni. By³em zwyk³ym elektrykiem i nie bardzo siê zna³em na
siê nam ca³kiem dobrze. Jak siêgam myœlami wstecz to cieszê siê,
"papierkowej" pracy. Koledzy przekonywali mnie, ¿e to du¿a szansa dla
¿e szeœædziesi¹t lat temu nie przestraszy³em siê trudnoœci zwi¹zanych
mojej rodziny, w ogóle dla nas wszystkich, wiêc zapisa³em siê do grupy
z budowaniem spó³dzielczego domu, nie ba³em siê zaci¹gn¹æ kredytu
osób, która zak³ada³a spó³dzielniê mieszkaniow¹. W pierwszym odruchu
na mieszkanie, który to kredyt by³ w tamtych latach czymœ nowym
zapisa³o siê wówczas du¿o osób. Ale jak przysz³o co do czego to zosta³o
i strasznym. Cieszê siê, bo w tym naszym wymarzonym mieszkaniu,
nas najpierw dwunastu, a póŸniej dosz³o jeszcze szeœciu i te, ³¹cznie,
ja i moja rodzina, prze¿yliœmy naprawdê szczêœliwe lata.
osiemnaœcie osób stanowi³o ow¹ grupê
pionierów, zak³adaj¹c¹ dzisiejsz¹ Jeleniogórsk¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
W tamtych odleg³ych latach niewielu z nas,
zwyk³ych pracowników ISPE, wiedzia³o co to
w ogóle jest spó³dzielnia mieszkaniowa. Na
mieszkania otrzymywa³o siê przydzia³ z Prezydium, za darmo, a tu tworzy siê coœ, co wprawdzie "da" nam mieszkanie, ale trzeba bêdzie za
nie zap³aciæ. Dlatego wielu kolegów wówczas
zrezygnowa³o z cz³onkowstwa w powstaj¹cej
spó³dzielni mieszkaniowej. Ja by³em zdeterminowany sytuacj¹ mieszkaniow¹ mojej rodziny.
Zapisa³em siê wiedz¹c, ¿e sprawami spó³dzielni
bêdzie siê zajmowa³ Zygmunt Cybulski, który
w ISPE by³ kierownikiem budowy. Wiem, ¿e jeŸdzi³ do Wroc³awia. Ile on siê tam nawozi³ kryszta³ów z huty "Julia", ¿eby poza³atwiaæ sprawy!
Na wk³ady do spó³dzielni mieszkaniowej
pracownicy ISPE otrzymali kredyty z dolnoœl¹skiej gry liczbowej "Liczyrzepka". Za mnie
porêczy³ mój brygadzista Stasio Pluta.
Lokalizacja naszych przysz³ych domów zosta³a ustalona przy ulicy Snycerskiej. My mieliœmy
wybudowaæ trzy domy piêciorodzinne, w których
Styczeñ 2018 rok - Miros³aw Garbowski - Prezes Zarz¹du z³o¿y³ wizytê najstarszemu
po dwa mieszkania mieœci³y siê na parterze
spó³dzielcy - Tadeuszowi Czarczyñskiemu i zaprosi³ go na uroczyste spotkanie
i na piêtrze, a jedno na poddaszu. Takie same
z okazji 60. lecia JSM.
domy obok nas budowa³a "Polfa", dzisiejsza
"Jelfa". Ich osiedle, które ostatecznie sk³ada³o
siê z szeœciu domów, nazywaliœmy "Labofarm¹". Oni chyba pierwsi zaczêli
Tadeusz Czarczyñski - jeden z osiemnastu cz³onków
budowaæ. Kiedy nasza spó³dzielnia przystêpowa³a do budowy oni stawiali
za³o¿ycieli Spó³dzielni Mieszkaniowej "Jeleñ"; ostatni
ju¿ pierwsze dwa budynki.
z nich, który nadal mieszka na osiedlu JSM przy ulicy
A budowanie d³u¿y³o siê niemi³osiernie. W celu jego przyœpieszenia
Snycerskiej. Wieloletni pracownik ISPE. Dziœ emeryt,
czêœæ prac na budowie przyszli mieszkañcy wykonywali sami popo³udniami
który w 2018 roku bêdzie obchodzi³ swoje 90. urodziny.
Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Tadeusz Czarczyñski
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Irena Trojan

Zdjêcie ze zbiorów Ireny Trojan

do u¿ytku w 1963 roku, dziœ mieszka chyba ju¿ tylko jeden z za³o¿ycieli
Mój ojciec - Edward Michalski by³
Spó³dzielni, pan Tadeusz Czarczyñski z ¿on¹. W mieszkaniu rodziców
pracownikiem Instalacyjnej Spó³mieszka mój brat Dariusz. Ja by³am najstarszym dzieckiem, pierwsza
dzielni Pracy Elektrotechnicznej,
za³o¿y³am swoj¹ rodzinê. Mieszkaliœmy wiêc, w tym naszym mieszkaniu,
w skrócie ISPE.
w wielkiej gromadzie. W pewnym okresie by³o nas dziewiêæ osób, bo jeden
Tragiczny brak mieszkañ w Jelez braci te¿ za³o¿y³ rodzinê.
niej Górze by³ przyczyn¹ poszukiwania mo¿liwoœci zdobycia
upragnionego w³asnego k¹ta.
By³o bardzo ciê¿ko. Rodzice, dwaj
bracia, siostra i ja, razem szeœæ
osób, mieszkaliœmy w ma³ym
mieszkaniu, ze wspóln¹ - z inn¹
rodzin¹ - kuchni¹ i toalet¹, bez ³azienki. Pamiêtam, ¿e w pewnym czasie,
w domu, rozmawia³o siê o spó³dzielni mieszkaniowej. Jako dziewiêcio- lub
dziesiêciolatka nie wiedzia³am co to oznacza, ale samo s³owo
"mieszkaniowa" dawa³o mi z³udzenie rych³ego zamieszkania w naszym,
w³asnym mieszkaniu. Dziœ wiem, ¿e wówczas, pod koniec lat
piêædziesi¹tych, ówczesny polski rz¹d uchwali³ mo¿liwoœæ zak³adania
spó³dzielni mieszkaniowych. A zatem, skoro pojawi³a siê mo¿liwoœæ - jak to
siê dzisiaj mówi - wziêcia sprawy w swoje rêce, to grupa pracowników
1974 rok - Mariusz i Tomasz Trojanowie - dzieci Ireny Trojan
z ISPE postanowi³a za³o¿yæ ow¹ spó³dzielniê mieszkaniow¹, o której potem
biegaj¹ na podwórku przy ulicy Snycerskiej 3.
rodzice w domu rozmawiali. Z tego, co zapamiêta³am z tamtych lat, a tak¿e
z póŸniejszych opowieœci moich rodziców wiem, ¿e pocz¹tkowo chêtnych
Kiedy w koñcu, po latach wyczekiwania, otrzyma³am mieszkanie przy
do za³o¿enia spó³dzielni by³o szeœædziesiêciu pracowników ISPE.
ulicy Stanis³awa Moniuszki 6 i wraz z czteroosobow¹, tym razem moj¹,
Wytrwa³ych, którzy uwierzyli, ¿e to siê uda, pozosta³o niewielu, bo
rodzin¹ wyprowadza³am siê z mieszkania przy ulicy Snycerskiej 3 by³
osiemnastu. I to oni byli tymi pionierami, którzy w grudniu 1957 roku za³o¿yli
sierpieñ 1977 roku.
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ "Jeleñ", z siedzib¹ usytuowan¹ w siedzibie
I tak, jak rodzice przed laty, tak ja i moja rodzina doœwiadczyliœmy uroków
ISPE, czyli przy ulicy Karola Œwierczewskiego 8. "Liczyrzepka" po¿yczy³a
zamieszkania w niedokoñczonej inwestycji. W budynku, pomimo i¿ jest to
pracownikom ISPE pieni¹dze na budowê domów. Rodzice potem d³ugo tê
wie¿owiec, przez trzy miesi¹ce nie dzia³a³a winda. Bywa³o, ¿e kilka razy
po¿yczkê sp³acali. A kiedy umar³ tato mama dokoñczy³a sp³atê.
dziennie trzeba by³o wejœæ i zejœæ z siódmego piêtra, na którym
Wybudowanie domu w tamtych latach by³o nie lada wyczynem nawet pod
mieszkaliœmy. Ale najgorsze by³o to, ¿e budynek nie by³ pod³¹czony
egid¹ spó³dzielni mieszkaniowej. Problemy siê piêtrzy³y. W miêdzyczasie
do sieci centralnego ogrzewania. Czegoœ brakowa³o. Oboje z mê¿em
do Spó³dzielni przystêpowali nowi cz³onkowie, a domów wci¹¿ nie by³o.
niepokoiliœmy siê, bo mieliœmy ma³e dzieci. Na szczêœcie na zimê uda³o siê
Pamiêtam, ¿e rodzice, sami zajêci prac¹, wysy³ali mnie do Spó³dzielni, która
Spó³dzielni pod³¹czyæ ogrzewanie.
wówczas zmieni³a siedzibê i mieœci³a siê w jednym pomieszczeniu przy
W budynku przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 6 mieszkam nadal. Dziœ,
ulicy 15-go Grudnia (obecnie Bankowej) numer
zarówno budynek jak i jego otoczenie, nie przydomu - chyba - 20, na pierwszym piêtrze, aby
pominaj¹ ich wygl¹du z 1977 roku. Z po³o¿onedowiedzieæ siê o postêp prac budowlanych.
go wœród wysokich drzew, z przydomowymi,
Chodzi³am te¿ na budowê przy ulicy Snycerukwieconymi ogródkami dooko³a, budynku przy
skiej, bowiem tam budowa³ siê "nasz" dom.
ulicy Snycerskiej 3 przeprowadziliœmy siê
Mia³am wtedy dwanaœcie - czternaœcie lat.
wówczas na betonow¹ pustyniê. Nie tylko, ¿e
Kiedy w koñcu, niemal po szeœciu latach od
nie by³o ani jednego drzewka czy nawet
chwili za³o¿enia Spó³dzielni, w sierpniu 1963
krzaczka, to teren dooko³a budynku by³
roku wprowadziliœmy siê do naszego mieszkanieuporz¹dkowany, z pozosta³oœciami po budonia numer 1 przy ulicy Snycerskiej 3, radoœæ
wie. Z naszego balkonu na siódmym piêtrze
miesza³a siê z uczuciem niedosytu. Ja to przyogl¹daliœmy wznoszenie kolejnych domów
najmniej tak odczuwa³am. W moich dziewczêdooko³a. Dziœ okolica jest piêknie zagospocych marzeniach nowe mieszkanie by³o
darowana, du¿o tu zieleni wysokiej i niskiej, s¹
wyidealizowane. A tu twarda rzeczywistoœæ.
³awki, na których mo¿na przysi¹œæ i odpocz¹æ.
Wprawdzie mieszkanie, o powierzchni 63
Ogólnie jest estetycznie. Domy, pozbawione
metrów kwadratowych, by³o du¿e, patrz¹c
tych ciê¿kich, betonowych donic, wydaj¹ siê byæ
z perspektywy tamtych lat i doœwiadczeñ
"l¿ejsze". Teraz maj¹ drewniane barierki na
z zamieszkiwania w dotychczasowym mniejbalkonach. S¹ ocieplone i kolorowe. To ju¿
szym i nie samodzielnym mieszkaniu, to jego
jest inna dzielnica ni¿ ta, któr¹ pamiêtam
wyposa¿enie nie by³o zadawalaj¹ce. Nie by³o
z pocz¹tkowego okresu zamieszkiwania.
kuchenki gazowej, pieca c.o., nie mówi¹c ju¿
Z okazji 60. lecia ¿yczê Zarz¹dowi Spó³dzielni
1978 rok - przed budynkiem przy ulicy
o podwórku, które wci¹¿ przypomina³o plac
i pracownikom dalszych sukcesów i dalszego
Stanis³awa Moniuszki 6.
budowy. Rodzice wiedzieli na co siê godz¹, wiêc
rozwoju naszej Spó³dzielni.
sami, mozolnie uzupe³niali braki. Powoli urz¹dzali to swoje pierwsze,
samodzielne mieszkanie. Myœlê, ¿e pomimo moich odczuæ, oni byli
Irena Trojan - w zasobach JSM mieszka od 1963 roku,
szczêœliwi. Szkoda tylko, ¿e tato d³ugo nie nacieszy³ siê w³asnym
pocz¹tkowo w œródmieœciu Jeleniej Góry, a od 1977 roku
mieszkaniem; zmar³ przedwczeœnie w 1971 roku. A mama do¿y³a 89 lat
na Zabobrzu. Od niemal 11 lat jest emerytk¹, po
i zmar³a w 2012 roku.
przepracowaniu 40 lat w organach administracji
W trzech budynkach przy ulicy Snycerskiej (numery 3,5 i 7), które oddano
pañstwowej i samorz¹dowej.
Zdjêcie ze zbiorów Ireny Trojan

Fot. Gra¿yna Têcza

Dawne dzieje – wspomnienia mieszkañców

Jestem córk¹ pioniera
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Nie wystarcza³o go zmyæ, trzeba by³o szorowaæ szczotk¹ o twardym w³osiu,
pastowaæ a nastêpnie froterowaæ. A i tak efekt by³ krótkotrwa³y. Wiêc znów
szorowanie … i tak na okr¹g³o. Betonowe œciany by³y oklejone byle jak, byle
jak¹ tapet¹ w drobne ciapki. Mieszkanie by³o wyposa¿one w grzejniki
panelowe, ponoæ przeznaczone na ogrzewanie olejowe, a ogrzewane by³y
Fot. Piotr Trybalski, Zdjêcie ze zbiorów Wandy Jackowskiej-Kozar

Fot. Karolina Kozar
Zdjêcie ze zbiorów Wandy Jackowskiej-Kozar

Pobyt mojej rodziny w Jeleniej
Górze i zamieszkanie w zasobach
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej rozpocz¹³ siê 1 sierpnia
1978 roku. Do Jeleniej Góry
przeprowadziliœmy siê z Kamiennej
Góry, gdzie mój m¹¿ Jerzy by³
g³ównym ksiêgowym w Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Szarotka”. Na
pocz¹tku 1978 roku m¹¿ bada³
sprawozdanie finansowe JSM za
1977 rok. W tym czasie poszukiwano kandydata do pracy w Spó³dzielni na stanowisku g³ównego
ksiêgowego. Ju¿ po zbadaniu bilansu mê¿owi zaproponowano objêcie tego
stanowiska. Jelenia Góra by³a wówczas miastem wojewódzkim, co
uzasadnia³o nasze domniemanie dalszego jej rozwoju i lepszych warunków
¿ycia, w tym – ze wzglêdu na dzieci – wiêkszych mo¿liwoœci kszta³cenia.
Pomimo, i¿ Polacy, w przeciwieñstwie na przyk³ad do Amerykanów, nie s¹,
a przynajmniej w tamtych latach nie byli, spo³eczeñstwem mobilnym,
pod¹¿aj¹cym za prac¹, nam by³o dane podjêcie ¿yciowej decyzji o zmianie
miejsca zamieszkania, w³aœnie w zwi¹zku ze zmian¹ miejsca pracy.
Dodatkowo musieliœmy to zrobiæ bardzo szybko. Po rodzinnej naradzie
zdecydowaliœmy siê na przeprowadzkê do Jeleniej Góry.

1980 rok – Spacer po osiedlu. Z lewej wie¿owce przy ulicy
Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego,w œrodku budynek
przy ulicy Oskara Kolberga, a po prawej fragment
budowanego przedszkola.

wod¹. Wskutek takiego rozwi¹zania panele
korodowa³y i bardzo czêsto dochodzi³o do
zalewania, mówi¹c kolokwialnie, siebie i s¹siadów. Hulaj¹cy po mieszkaniu wiatr, niedostosowane grzejniki panelowe – a¿ strach pomyœleæ
o dop³atach do centralnego ogrzewania, gdyby
wówczas obowi¹zywa³o opomiarowanie ciep³a.
Elewacjê budynku, w którym zamieszkaliœmy,
jak zreszt¹ ka¿dego dooko³a, stanowi³y p³yty
betonowe, uszczelnione czarn¹ smo³¹. Po
drugiej stronie naszej ulicy dzia³a³a Spó³dzielnia
Rolnicza. Naprzeciwko balkonu znajdowa³ siê
du¿y silos z kiszonk¹ dla zwierz¹t. Dolatywa³y
do nas „zapachy”, które trudno by³oby zaliczyæ
do przyjemnych. Dalej, gdzie dziœ znajduje siê
szpital, by³y pola i ³¹ki. A poniewa¿ teren przy
naszym wie¿owcu by³ zupe³nie niezagospodarowany, to czêsto pod oknami pas³y siê owce.
A i krowê mo¿na by³o zobaczyæ. Najbli¿sze
sklepy znajdowa³y siê przy ulicy Mieczys³awa
Kar³owicza, w pawilonie na tak zwanej „górce”,
który do dziœ funkcjonuje. Nastêpne by³y przy
1981 rok – Pierwszy z lewej Jerzy Kozar na zawodach sportowych spó³dzielni
mieszkaniowych, rozgrywanych na stadionie wojskowym przy ulicy Grunwaldzkiej
ulicy Ludomira Ró¿yckiego w pawilonie zwanym
w Jeleniej Górze. Jerzy Kozar by³ g³ównym ksiêgowym JSM w latach 1978-1979.
„œlimakiem”. Na osiedlu by³a tylko jedna Szko³a
Podstawowa numer 8. Z uwagi na olbrzymi¹
Pocz¹tki by³y dla mnie bardzo trudne. W Kamiennej Górze zostailoœæ dzieci zamieszka³ych na Zabobrzu do tej szko³y chodzi³y tylko dzieci
wiliœmy wiêksze i o wiele ³adniejsze mieszkanie. Budynek, w którym
m³odsze, od I do IV klasy, a starsze musia³y doje¿d¿aæ do szkó³ w centrum
mieszkaliœmy, po³o¿ony by³ przy parku, bardzo blisko by³a szko³a.
miasta. Nie jestem pewna, ale chyba by³o te¿ tylko jedno przedszkole przy
W mieszkaniu mieliœmy piêkne, parkietowe pod³ogi. W³aœnie ju¿ same
ulicy Kar³owicza, tak zwany „sk³adak”. By³y to czasy, gdy mieszkañcy
pod³ogi, zamiana parkietu na lenteks, powodowa³y mój przys³owiowy „ból
– w zasadzie – nie mieli samochodów. By³o wiêc, patrz¹c na to z jednej
g³owy” na sam¹ myœl o nowym mieszkaniu w Jeleniej Górze. Jednak¿e
strony, ciszej a dla szczêœliwych posiadaczy czterech kó³ek znacznie lepiej,
decyzja by³a podjêta i wprowadziliœmy siê do mieszkania o powierzchni 54
bo nie by³o problemów z parkowaniem samochodów. Ale z drugiej strony –
metrów kwadratowych w wie¿owcu przy ulicy Stanis³awa Moniuszki 10.
mieszkañcy mieli problemy z przemieszczaniem siê do centrum miasta,
Co do jego standardu, w momencie zamieszkania w nim, mo¿na by
w którym musieli za³atwiaæ wiêkszoœæ swoich ¿yciowych potrzeb. Jedyny
opowiadaæ bardzo wiele. Z tego, co najbardziej zapamiêta³am, to najgorsze
autobus komunikacji miejskiej, który dociera³ najbli¿ej naszego miejsca
by³y okna i w³aœnie pod³ogi. Okna by³y tak nieszczelne i tak Ÿle osadzone, ¿e
zamieszkania, to „dziesi¹tka”, która mia³a pêtlê przy wysepce, usytuowanej
wiatr hula³ po ca³ym mieszkaniu. Przed zim¹ trzeba by³o w nie wsadzaæ
obok, wybudowanej w póŸniejszych latach, Szko³y Podstawowej numer 11.
kilogramy uszczelek. Pod³ogi by³y wy³o¿one paskudnym, plastikowym
Czas lecia³. Powoli przyzwyczajaliœmy siê do Zabobrza. Takiego, wówlenteksem. ¯eby on by³ jeszcze g³adki – to pó³ biedy. Ale nie. By³ porowaty
czas na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, nieuporz¹i jego utrzymywanie w czystoœci wymaga³o du¿ych nak³adów ciê¿kiej pracy.
dkowanego. Na osiedlu wyrasta³y drzewa, tak zwane „samosiejki”,
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Trudne pocz¹tki
Wanda Jackowska-Kozar

Dawne dzieje – wspomnienia mieszkañców
Zdjêcie ze zbiorów Wandy Jackowskiej-Kozar

nie koszono trawników, nie by³o parkingów. M¹¿ w miêdzyczasie zmieni³
miejsce pracy. PóŸniej na osiedlu zaczê³o zmieniaæ siê na lepsze. Zmieni³
siê Zarz¹d Spó³dzielni i ¿ycie na Zabobrzu stawa³o siê coraz znoœniejsze.
A Jelenia Góra, z czasem, przesta³a byæ miastem wojewódzkim.
Czy ¿a³ujê decyzji sprzed lat? Nie, nie ¿a³ujê. Porównuj¹c tamten,
pocz¹tkowy okres i obraz Zabobrza z pierwszych lat naszego na nim
zamieszkiwania do dzisiejszego jego wygl¹du i warunków ¿ycia
mieszkañców, to tak jakby minê³a ca³a epoka, jak to krótko i zwiêŸle okreœla
m³odzie¿ – to „kosmos”.
Nie sposób te¿ nie wspomnieæ o s¹siadach z tamtych lat, których znaczna
wiêkszoœæ odesz³a ju¿ na zawsze wskutek wieku lub chorób. S¹siadów,
którzy siê znali, przyjaŸnili i pomagali sobie wzajemnie. Ludzie siê po prostu
wtedy lubili i szanowali. Dziœ wiêkszoœci s¹siadów siê nie zna. Jesteœmy
anonimowi i nawet nie potrafimy pomóc osobom, które nie maj¹ bliskich
b¹dŸ znajomych, bo nic o nich nie wiemy. Nie wiemy, ¿e tej pomocy
potrzebuj¹. I to jest najwiêksza bol¹czka dzisiejszych, skomputeryzowanych czasów. Dziœ dzieci nie bawi¹ siê na podwórkach; siedz¹ w domach
przed tabletami, komputerami, bawi¹ siê telefonami komórkowymi. Maj¹
wirtualnych przyjació³, a przynajmniej tak im siê wydaje. W czasach mojej
m³odoœci czêsto to w³aœnie poprzez dzieci zawiera³o siê nowe znajomoœci.
Wiem, ¿e Spó³dzielnia w ostatnich latach organizuje festyny rodzinne.
To dobrze. I choæ sama, ze wzglêdu na chorobê, w nich nie uczestniczê
to dopatrujê siê w dzia³aniu Spó³dzielni pozytywnego przes³ania
integrowania mieszkañców Zabobrza. Oby ta integracja postêpowa³a, bo
razem ¿yje siê po prostu lepiej.
Wanda Jackowska-Kozar – mieszkanka Zabobrza od
1978 roku. Dziœ ju¿ na emeryturze. Wczeœniej
przepracowa³a w ró¿nych przedsiêbiorstwach i urzêdach
ogó³em 49 lat, z tego oko³o 4 lata w Wojewódzkiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Od 2011
roku, ju¿ drug¹ kadencjê, dzia³a w swojej radzie
nieruchomoœci.
1980 rok – Pierwsza z lewej Ania Kozar, córka Pañstwa Kozarów,
na zabawie choinkowej dla dzieci pracowników Spó³dzielni.

Miasto w mieœcie, czyli „Tu zasz³a zmiana…”
Znowu jestem w rodzinnym
domu na jeleniogórskim Zabobrzu.
Prawie æwieræ wieku temu wyjecha³am – jak to siê mówi – „za
mê¿em” do Dolnej Saksonii. Ilekroæ
jestem w Jeleniej Górze przychodzi
do mnie kole¿anka z lat szkolnych
i wspomnieniom nie ma koñca.
Jednym z g³ównych tematów
naszych rozmów czêsto s¹ jeleniogórskie realia. Zawsze ch³onê te
wiadomoœci, gdy¿ w trakcie
pobytów u rodziców nigdy nie mam czasu na spacery po mieœcie
i Zabobrzu. Czas mija przewa¿nie na odwiedzinach licznej rodziny,
zarówno tu, jak i w g³êbi Polski, oraz na górskich wêdrówkach, jako
¿e nasze dzieci, przez ca³y rok szkolny, marz¹ o wakacyjnym powrocie
do karkonoskiej scenerii. Wstyd powiedzieæ, ale wspó³czesne
Zabobrze zna³am dotychczas z okien samochodu i to tylko wzd³u¿ jednej
trasy. Nie by³am zreszt¹ zbyt ciekawa ogl¹dania osiedla, jako ¿e w pamiêci
mojej pozosta³ stereotyp osiedla smutnego, bezbarwnego, z szarymi,
betonowymi blokami, z nik³¹ ofert¹ dla dzieci i m³odzie¿y.
Podczas jednego z ostatnich pobytów u rodziców postanowi³yœmy
z kole¿ank¹ udaæ siê do centrum Jeleniej Góry. Ku mojemu najwy¿szemu
zdziwieniu kole¿anka stwierdzi³a, ¿e z wielk¹ chêci¹ pojedzie tam ze mn¹,
gdy¿ w mieœcie nie by³a ju¿ od oœmiu miesiêcy. Zdumienie moje
nie mia³o granic... W odpowiedzi na nie z przejêciem zaczê³a opowiadaæ, i¿
wspó³czesne Zabobrze to „miasto w mieœcie”. W najbli¿szym s¹siedztwie
ka¿dego mieszkañca jest przedszkole, szko³a, poczta, koœció³, banki, place
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zabaw, punkty us³ugowe, sklepiki osiedlowe i hipermarkety, nawet siedziby
ró¿nych instytucji i stowarzyszeñ. Wed³ug s³ów kole¿anki Zabobrze ju¿ nie
jest osiedlem z czasów naszego dzieciñstwa, gdzie trzepak pod blokiem
i zdewastowana „wioska indiañska” stanowi³y centrum rozrywki. Teraz tu
wszystko jest na miejscu, a dzia³ania Jeleniogórskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, w du¿ej mierze, nakierowane s¹ na takie przedsiêwziêcia,
by ludziom ¿y³o siê ³atwiej, by otoczenie by³o estetyczne oraz by prze³amaæ
dawny stereotyp „jeleniogórskiej sypialni”.

Zdjêcie ze zbiorów JSM

Fot. Robert Lewaszkiewicz

Patrycja Lewaszkiewicz

1978 rok – Plac zabaw typu "wioska indiañska" na Zabobrzu.

Efekt wywodów kole¿anki by³ taki, ¿e nie posz³yœmy do miasta tylko na
spacer po Zabobrzu. Po godzinnym ogl¹daniu osiedla przypomnia³o
mi siê z lat szkolnych opowiadanie Marii D¹browskiej „Tu zasz³a zmiana
w scenach mojego widzenia”. Pisarka tak napisa³a, wykorzystuj¹c fragment
wiersza „Sen” Adama Mickiewicza, kiedy relacjonowa³a zmiany zasz³e

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Fot. Gra¿yna Têcza

Czerwiec 2016 rok – Na festyny z okazji Dnia Dziecka
przychodz¹ ca³e rodziny.

Czerwiec 2016 rok – Organizatorzy festynu zapewnili
uczestnikom wiele ró¿norodnych atrakcji.
Dla dzieci to by³ istny raj.

Patrycja Lewaszkiewicz – mieszkanka Zabobrza w latach
1975-1994. Obecnie, od 1994 roku, wraz z mê¿em
i dwójk¹ dzieci mieszka w Niemczech. Pracuje jako
wychowawca w oœrodku dla niepe³nosprawnej m³odzie¿y
i w warsztatach terapii zajêciowej.
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w wygl¹dzie Warszawy. S³ynna pisarka widzia³a te zmiany z okna, ja zaœ
w ramach sentymentalnych spacerów i stwierdziæ, jak wielkie zasz³y
zobaczy³am je podczas bezpoœredniego pobytu w miejscach, w których
zmiany. Szczêœcie mi zreszt¹ sprzyja, bo kiedy na pocz¹tku czerwca 2016
zasz³a zmiana. Pomyœla³am, ¿e zmiany, przez tyle lat mojej nieobecnoœci
roku, bêd¹c znów w odwiedzinach u rodziców, zachêcona kolorowym
w kraju, zasz³y zapewne w ka¿dym miejscu w Polsce, ale od razu
plakatem, wywieszonym na drzwiach do klatki schodowej, postanowi³am ze
zweryfikowa³am tê myœl. Uœwiadomi³am sobie, ¿e znam osiedla
swoimi dzieæmi pójœæ na trzecie Zabobrze, zasta³am tam t³um ludzi. W³aœnie
wroc³awskie, jaworskie, wa³brzyskie i kamiennogórskie, jako ¿e tam
odbywa³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka. Nie bêdê opisywaæ poszczeodwiedza³am rodzinê i znajomych – ale nie zauwa¿y³am a¿ takich zmian
gólnych atrakcji. Stwierdzê jedynie, ¿e by³ to dla dzieci „raj na ziemi”. W³¹w wygl¹dzie i ich funkcjonowaniu, bym mog³a rzec: „Tu zasz³a zmiana
czy³am siê do jednej z grup rodziców i doda³am swoje „trzy grosze”, by
w scenach mojego widzenia”. Utwierdzi³am siê w przekonaniu, ¿e nie ma
poprzeæ pomys³ podejœcia do organizatorów i podziêkowania za radoœæ
cienia przesady w sformu³owaniu „miasto w mieœcie”, kiedy mówi siê
i œmiech naszych dzieci. Pomyœla³am wówczas, ¿e jest jeszcze jeden
o moim Zabobrzu.
aspekt, wobec którego imprezy takie spe³niaj¹ donios³¹ rolê. Otó¿ w dobie
W nastêpnych dniach odbywa³am ju¿ eskapady po osiedlu z ca³¹ rodzin¹
powszechnego utyskiwania na kryzys rodziny s³u¿¹ one odnowie ¿ycia
rodzinnego, zmuszaj¹ niektórych rodziców do
i „ch³onê³am” wszystko, co zmieni³o siê od
poœwiêcenia dziecku wiêcej czasu i co wa¿ne –
czasów mojego dzieciñstwa.
zainteresowania jego pierwszymi, malutkimi
Mia³am szczêœcie byæ razem z dzieæmi
sukcesami.
u moich rodziców w paŸdzierniku 2014 roku,
W tym samym roku, kilka dni póŸniej, na placu
kiedy to oddawano do u¿ytku piêkny plac
rekreacyjnym przy ulicy Noskowskiego, znowu
rekreacji na Zabobrzu III. Moje dzieci, które
zasta³am t³um ludzi. Ruch panowa³ niesamowity,
znaj¹ niejeden „schpielplatz” w ró¿nych krajach
bo kto ¿yw chcia³ udowodniæ, ¿e „niesportowiec
Europy, by³y zachwycone. Mnie w szczególny
te¿ sportowiec”. Zauwa¿y³am, ¿e nawet ci, którzy
sposób spodoba³a siê koncepcja trzech
przyszli tylko popatrzyæ, lub znaleŸli siê tu
osobnych rejonów, przeznaczonych dla
przypadkiem, podejmowali decyzjê o starcie
u¿ytkowników w ró¿nym wieku. Widzia³am, jak
w zawodach w bule.
oblegana by³a przez m³odzie¿ piramida z lin oraz
Podczas moich pobytów w rodzinnym domu
jak wielkie by³o zainteresowanie mam i ich
na Zabobrzu odkrywam coraz to nowe inicjatywy,
maluchów specjaln¹ stref¹ tematyczn¹ dla
s³u¿¹ce z³agodzeniu ró¿nych bol¹czek mienajm³odszych. Plac ten, od wielu lat zaniedbany
szkañców. S¹ to przedsiêwziêcia powa¿ne,
i opuszczony, zacz¹³ têtniæ ¿yciem i sta³ siê
jak otwarcie Biura Obs³ugi Mieszkañców,
miejscem wpisanym na sta³e w sceneriê
dodatkowo z pe³nym serwisem bankowym oraz
osiedla, tak jakby usytuowany by³ tu od lat.
drobne, acz wielce znacz¹ce, takie jak „Koperta
W toku rozmów z innymi mamami us³ysza³am
¿ycia” czy „Kartka do s¹siada”.
wiele pochlebnych s³ów pod adresem w³adz
Jestem dumna patrz¹c na Zabobrze – krainê
spó³dzielni. Panie mówi³y, ¿e Spó³dzielnia nie
mojego dzieciñstwa i cieszê siê, ¿e „tu zasz³a
ogranicza siê tylko do wykonywania obowi¹PaŸdziernik 2014 rok – Podczas otwarcia
zmiana i ci¹gle zachodzi w scenach mojego
zków typowych dla zarz¹dcy nieruchomoœci,
centrum sportu, rekreacji i wypoczynku
widzenia”. Mam w mojej pamiêci osiedle z lat
do niwelowania codziennych bol¹czek mieszna Zabobrzu III piramida z lin
siedemdziesi¹tych i pierwsze lata zamieszkikañców, czy utrzymywania obiektów w naleokaza³a siê byæ g³ówn¹ atrakcj¹.
wania w nowym mieszkaniu. Pamiêtam pola
¿ytym stanie technicznym. W³adze Spó³dzielni
d¹¿¹, na co dzieñ, do umilenia mieszkañcom czasu wolnego. S³u¿y temu
rozci¹gaj¹ce siê z moich okien a¿ po horyzont i powstawanie na nich
organizowanie, co jakiœ czas, masowych imprez integracyjnych
nowych domów. Stwierdzam, ¿e najwiêksze szczêœcie moich rodziców by³o
i oddawanie do u¿ytku coraz to nowych placów zabawowych
w pierwszych dniach zamieszkiwania w nowo otrzymanym mieszkaniu,
i rekreacyjnych. Potem mia³am mo¿noœæ przekonaæ siê wielokrotnie, ¿e
a moje szczêœcie jest dziœ, gdy widzê tyle dobrych zmian na Zabobrzu.
obiekty te ¿yj¹ na co dzieñ; na przyk³ad na zagospodarowanym terenie
u podnó¿a pawilonu handlowego „na górce” przesiaduj¹ emeryci, graj¹
w szachy, æwicz¹ na przyrz¹dach plenerowych i dogl¹daj¹ bawi¹ce siê
wnuki w s¹siednim ogródku zabawowym. Dawne trawniki przed pobliskimi
blokami, z dziko rosn¹cymi krzakami, zast¹pi³y gustowne nasadzenia
kwiatów i ozdobnej roœlinnoœci. Wszystko wed³ug przemyœlanej koncepcji.
Dziœ mam pretensje do siebie, ¿e tak bardzo oderwa³am siê od realiów
krainy mojego dzieciñstwa. Na szczêœcie w porê dane mi by³o wróciæ do niej

Dawne dzieje – wspomnienia pracowników
Telegram

Fot. Gra¿yna Têcza

El¿bieta Grudziñska
Niemal 44 lata pracy w Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, to w ¿yciu cz³owieka szmat
czasu. Trudno wybraæ z tak d³ugiego okresu jakieœ zdarzenie,
które szczególnie utkwi³o mi
w pamiêci. Tyle by³o tych zdarzeñ,
czasem ciê¿kich i trudnych, czasem przyjemnych. Z sentymentem
wspominam pracowników Jeleniogórskiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Miejskiego, z którymi
spêdzi³am wiele godzin, uzgadniaj¹c plany inwestycyjne Spó³dzielni.
Czasem myœlê o osobach, z którymi los zatkn¹³ mnie w banku PKO, gdzie
trzeba by³o „walczyæ” o kredyty na budowanie. Nigdy nie zapomnê
Waldemara Gede – wieloletniego (od czerwca 1979 roku) radcy prawnego
Spó³dzielni. By³ dobrym cz³owiekiem, a przy tym znakomitym fachowcem
w swojej dziedzinie. Wiele siê od niego nauczy³am w dziale obs³ugi prawnej.
Nag³a œmieræ w sierpniu 2004 roku, tak nietuzinkowej postaci, by³a ciosem
nie tylko dla mnie, ale i dla pozosta³ych pracowników Spó³dzielni oraz
wszystkich tych, którzy go znali.
Przypominaj¹ siê i weselsze chwile. Chocia¿by s³u¿bowy wyjazd do
Gdañska.
By³ pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku (och, jak to brzmi!),
a dok³adnie to by³ maj 1973 roku. W ramach – popularnej wówczas tak
zwanej „wymiany doœwiadczeñ” – liczna grupa pracowników Spó³dzielni,
pod wodz¹ prezesa Medarda Szadkowskiego, pojecha³a do Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdañsku. A nie by³a to byle jaka spó³dzielnia.

Czêsto odwiedza³y j¹ liczne delegacje, zarówno z kraju ja i z zagranicy,
i to nie tylko z tak zwanych „demoludów”. Specjalnie wyznaczony pracownik
zajmowa³ siê tymi delegacjami. Wówczas w „Przymorzu” zbudowany by³
jeden z najd³u¿szych budynków mieszkalnych w Polsce oraz wie¿owiec.
To on sta³ siê celem naszej wizyty, gdy¿ Jeleniogórska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa zamierza³a w³aœnie wybudowaæ wie¿owce. Tak te¿ siê sta³o;
w 1974 roku, przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego 10 i 12, oddano do u¿ytku dwa
pierwsze wie¿owce w Jeleniej Górze.
Ten wyjazd utkwi³ mi szczególnie w pamiêci z dwóch powodów.
Po pierwsze z powodu przebiegu samej podró¿y. Do Wroc³awia
pojechaliœmy poci¹giem, a stamt¹d samolotem do Gdañska. To nic, ¿e
lotniska w obu miastach by³y siermiê¿ne, ¿e prawie wziêli mnie do kontroli
osobistej (przy odprawie „pika³a” moja parasolka), ¿e samolot ha³asowa³
i trzeszcza³ – i tak by³o super. Drugi powód to korespondencja miêdzy
delegatami a tymi, którzy pozostali w Jeleniej Górze. Otó¿, po przyjeŸdzie
do piêknego Gdañska, po pierwszych zachwytach zwi¹zanych z urod¹
miasta i – co oczywiste – Ba³tyku, pos³aliœmy telegram do kole¿anek
i kolegów z pracy: „Nie wracamy stop, nie têsknijcie stop.” Szybko
otrzymaliœmy odpowiedŸ: „Nie wracajcie stop, nie têsknimy stop, poradzimy
sobie sami stop.”
El¿bieta Grudziñska by³a zatrudniona w JSM od grudnia
1968 roku do sierpnia 2012 roku, kolejno na
stanowiskach: inspektora ds. cz³onkowskich, starszego
inspektora ds. sprawozdawczoœci inwestycyjnej,
specjalisty ds. ekonomicznych w dziale technicznoinwestycyjnymi specjalisty ds. obs³ugi prawnej. Obecnie
korzysta z uroków bycia emerytk¹.

Drzewko prezesa

Fot. Krzysztof Kozik

Gra¿yna Têcza
Kiedy w 1983 roku rz¹dy w Spó³dzielni obejmowa³ prezes Jerzy
Bartz, po uprzednim burzliwym
rozstaniu siê Rady Nadzorczej JSM
z ca³ym poprzednim Zarz¹dem
Spó³dzielni, na pracowników pad³
blady strach. Tym bardziej, ¿e jedna z pracownic – zupe³nie przypadkowo – us³ysza³a zapewnienia
nowego prezesa, sk³adane Radzie
Nadzorczej, ¿e choæby przysz³o mu
rozstaæ siê ze wszystkimi pracownikami i zast¹piæ nowymi, uczyni to dla dobra Spó³dzielni i jej cz³onków.
A trzeba tu dodaæ, ¿e w tamtym okresie Spó³dzielnia mia³a szczególnie z³¹
opiniê. Przez pryzmat z³ego, niegospodarnego zarz¹dzania Spó³dzielni¹,
przez ówczesnych cz³onków Zarz¹du, Ÿle oceniani byli te¿ pracownicy.
St¹d takie zapewnienia prezesa Jerzego Bartza. Ale poniewa¿ by³ to
cz³owiek m¹dry – nie zadzia³a³ pochopnie i pozwoli³, aby pracownicy
pokazali swoj¹ wartoœæ. Ci, którym nie spodoba³y siê rz¹dy nowego prezesa
odeszli, a ci, którzy zostali, z czasem przekonali siê jak wartoœciowym
(surowym, ale i sprawiedliwym) szefem okaza³ siê nowy prezes.
Ju¿ samo jego wejœcie do biura Spó³dzielni, w pierwszym dniu pracy, by³o
zaskakuj¹ce. Otó¿ nowy prezes przyniós³ ze sob¹ kwiat w doniczce
i postawi³ go w swoim gabinecie. By³ to pospolity fikus, o wysokoœci oko³o
40 centymetrów.
Kiedy po raz pierwszy zobaczy³am znakomity film Luca Bessona „Leon
Zawodowiec”, w którym g³ówny bohater nie rozstaje siê ze swoj¹
roœlink¹ w doniczce, przypomnia³am sobie prezesa Bartza i jego
drzewko. Od tej pory, ilekroæ ogl¹dam „Leona Zawodowca”, zawsze mam
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ju¿ takie skojarzenie.
Po oko³o czterech miesi¹cach, od rozpoczêcia przez Jerzego Bartza
pracy w Spó³dzielni, w „Nowinach Jeleniogórskich” ukaza³ siê wywiad z nim.
Du¿o mówi³ o kondycji finansowej i gospodarczej Spó³dzielni, o podjêtych
dzia³aniach i zamierzeniach na przysz³oœæ. Podkreœli³, ¿e nie przyszed³
na posadê, ma program, ma ludzi, a wielu z nich to naprawdê wartoœciowi
pracownicy. Jak¿e to nas – pracowników podnios³o wtedy na duchu!
Zapytany, czy maj¹c w pamiêci los poprzednich prezesów, nie traktuje tego
miejsca przejœciowo odpowiedzia³, ¿e chcia³by pracowaæ w Spó³dzielni
d³ugo, co najmniej do czasu, kiedy jego drzewko wskaŸnikowe – fikus
siêgnie sufitu.
My, pracownicy ¿artowaliœmy sobie potem z prezesa i jego drzewka.
Od tego wywiadu znaliœmy ju¿ jego znaczenie.
Drzewko do sufitu nie doros³o, bowiem po paru latach usch³o. Pracownicy
Zak³adu Zieleni JSM posadzili w jego miejsce œredniej wielkoœci fikusa
benjamina.
Czy by³a to z³a wró¿ba? Czy naszemu prezesowi nie dana by³a dalsza
praca w Spó³dzielni? Nie wierzê w takie rzeczy! Jednak¿e nied³ugo
potem, pod koniec 1990 roku, prezes Jerzy Bartz zachorowa³ i w marcu
1991 roku zmar³.
A co z fikusem benjamina? Dziœ to ju¿ du¿e drzewko, które nadal ozdabia
pokój prezesa Zarz¹du Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Gra¿yna Têcza jest zatrudniona w JSM od maja 1979
roku, przez wiele lat na stanowisku kierownika dzia³u
ds. pracowniczych. Od 1 stycznia 2015 roku nadto
prowadzi sprawy p³acowe. Od 2005 roku redaguje gazetê
„Za BOBREM”, a od 2008 roku jest jej redaktorem
naczelnym.

Fot. Gra¿yna Têcza

Aleksandra Chrzanowska-Fr¹tczak
Z urodzenia jestem wroc³awiank¹, z wyboru – jeleniogórzank¹. Do
pracy w Jeleniogórskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej przyjê³am siê bezpoœrednio po skoñczeniu studiów.
Nie doœæ, ¿e pierwsza praca, to
jeszcze zupe³nie nowe miasto.
By³am te¿ kompletnie „zielona”,
jeœli chodzi o spó³dzielczoœæ; trochê
onieœmielona i pocz¹tkowo zagubiona na Zabobrzu, gdzie wszystkie budynki wydawa³y mi siê takie
same. Pracownicy Spó³dzielni, szczególnie z dzia³u organizacyjnosamorz¹dowego, do którego trafi³am, przyjêli mnie bardzo serdecznie
i dziêki temu dosyæ szybko zaaklimatyzowa³am siê w nowym œrodowisku.
Przydzielono mi zadania zwi¹zane z samorz¹dem spó³dzielczym,
g³ównie rad¹ Spó³dzielni (tak siê wówczas nazywa³a odpowiedniczka
dzisiejszej rady nadzorczej), zebraniami grup cz³onkowskich i zebraniem
przedstawicieli.
Pierwszym przewodnicz¹cym rady, z którym przysz³o mi siê zetkn¹æ, by³
pan Emil Kotulski, dzia³aj¹cy w Spó³dzielni, w ró¿nych formach, chyba od
samego pocz¹tku. W krótkim czasie po podjêciu pracy musia³am uzyskaæ
od niego podpis na jakimœ dokumencie. W tym celu mia³am udaæ siê do
niego do domu. Wiedzia³am tylko, ¿e jest to starszy pan (kiedy ma siê

dwadzieœcia parê lat, to ka¿dy po piêædziesi¹tce wydaje siê starszym
panem lub pani¹), ale osobiœcie nie mia³am przyjemnoœci wczeœniej
go poznaæ. By³am trochê stremowana, bo w spó³dzielczoœci
przewodnicz¹cy rady to prawie jak dyrektor w zak³adzie pracy.
Poniewa¿ ówczesna siedziba Spó³dzielni mieœci³a siê w wie¿owcach przy
ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego, to dotarcie st¹d na ulicê Studenck¹,
gdzie pan Kotulski mieszka³, usytuowan¹ w starej czêœci Jeleniej Góry,
to by³a (szczególnie dla mnie – „œwie¿o upieczonej” jeleniogórzanki) ca³a
wyprawa.
Szczêœliwie dotar³am tam bez wiêkszego b³¹dzenia. Drzwi otworzy³a mi
sympatyczna pani, jak siê póŸniej okaza³o ¿ona pana Kotulskiego, która,
gdy siê ju¿ przedstawi³am, przywita³a mnie s³owami „witaj dziecko, mam
œwie¿e p¹czki, wejdŸ i siê poczêstuj”. I tak siê sta³o. Pañstwo Kotulscy
okazali siê przemi³ymi ludŸmi, którzy, w sposób bardzo przyjemny,
wprowadzili mnie w œwiat samorz¹du spó³dzielczego.
Do dzisiaj pamiêtam smak tamtych p¹czków, by³y pyszne.
Aleksandra Chrzanowska-Fr¹tczak jest zatrudniona
w JSM od wrzeœnia 1980 roku, przez wiele lat na
stanowisku specjalisty ds. samorz¹dów i organizacji
zarz¹dzania. 1 lipca 2011 roku zosta³a pe³nomocnikiem
Zarz¹du JSM ds. zarz¹dzania i samorz¹du, a od 1 stycznia 2015 roku jest zastêpc¹ prezesa zarz¹du JSM
ds. ekonomiczno-finansowych.

Niedziela bez „Teleranka”

Fot. Gra¿yna Têcza

Leopold Nycz
We wspomnieniach dzisiejszych
czterdziestolatków i ich rodziców
niedziela, 13 grudnia 1981 roku,
kojarzy siê z dniem bez „Teleranka”
– bardzo wówczas popularnej,
telewizyjnej, porannej audycji dla
dzieci, na któr¹ czeka³o siê ca³y
tydzieñ. Brak „Teleranka” sta³
siê najbardziej wymownym symbolem tej ponurej niedzieli; niedzieli
wprowadzenia stanu wojennego na
terenie Polski. Dla mnie to data,
której do koñca ¿ycia nie zapomnê jeszcze z innego powodu.
Oko³o godziny siódmej rano, w moim zabobrzañskim mieszkaniu, rozlega
siê dzwonek. Id¹c do przedpokoju nic jeszcze nie wiem o stanie wojennym.
Otwieram drzwi i widzê jak¹œ postaæ w mundurze w stopniu kapitana.
Z wra¿enia zaniemówi³em. Tym bardziej, ¿e w wojskowym mundurze sta³,
dobrze mi znany, jeden z prezesów Wojewódzkiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej. Zakomunikowa³ mi, ¿e na terenie kraju wprowadzony
zosta³ stan wojenny i ¿e mam natychmiast siê ubraæ (tu moja wyobraŸnia
zaczê³a intensywnie dzia³aæ) i … za³atwiæ sprawê roz³adunku wagonów
z opa³em (w tym momencie odczu³em ulgê, ¿e to nie to, o czym przed chwil¹
pomyœla³em), które stoj¹ na stacji PKP w Mys³akowicach.
By³a to dostawa, zgodna z zamówieniem Jeleniogórskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, przeznaczona do naszych lokalnych kot³owni,
ogrzewaj¹cych budynki mieszkalne w Kowarach (dzisiejsza Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Pod Œnie¿k¹”), bazê w Mys³akowicach i Zak³ad Zieleni
w Jeleniej Górze. Na roz³adunek przeznaczony by³ okreœlony wymiar
czasu. Jego przekroczenie grozi³o wysokimi karami. Dlatego ka¿da akcja
roz³adunku wagonów z wêglem by³a akcj¹ priorytetow¹, przeprowadzan¹
najsprawniej, jak tylko mo¿na by³o.
A tu stan wojenny. W dodatku niedziela, w dodatku mróz 20 stopni
Celsjusza i œnieg g³êbokoœci niemal po kolana.
Rad, nie rad, musia³em siê natychmiast zmobilizowaæ. Wszak, nie
pierwszy raz, niezale¿nie od dnia tygodnia, odpowiada³em za ca³¹ akcjê.

Telefonicznie zorganizowa³em koparkê, œrodki transportu i odpowiedni¹
iloœæ ludzi do pracy roz³adunkowej. Dziœ, z perspektywy czasu, wiem, ¿e
mia³em wówczas du¿o szczêœcia, ¿e tak wczeœnie rano otrzyma³em informacjê o wagonach z opa³em. Dobrze te¿ siê sta³o, ¿e od razu rozpocz¹³em
dzia³ania. Godzinê póŸniej by³oby mi bardzo trudno cokolwiek za³atwiæ,
bowiem o godzinie ósmej telefony ju¿ nie dzia³a³y. Do dziœ nie mogê te¿
poj¹æ jak mogliœmy wszyscy, bez przeszkód, dojechaæ do Mys³akowic.
W ka¿dym razie, gotowi do akcji, podje¿d¿amy pod stacjê kolejow¹.
A tu okazuje siê, ¿e nie mo¿emy wjechaæ na bocznicê, gdzie stoj¹ „nasze”
wagony, bowiem nie mamy specjalnej przepustki. Jakiej przepustki? Dla
nas to by³a nowoœæ. Wtedy, w godzinach porannych, zajêci mobilizowaniem
siê do roz³adunku, a wiêc czynnoœciami wówczas dla nas rutynowymi,
odciêci od jakichkolwiek informacji, jeszcze nie zdawaliœmy sobie sprawy,
co wprowadzony – w³aœnie dzisiaj – stan wojenny w ogóle oznacza, z jakimi
utrudnieniami nale¿y siê liczyæ i czy mo¿na w stanie wojennym „normalnie”
funkcjonowaæ. Sk¹d wiêc wzi¹æ tê przepustkê? Z powrotem jechaæ do
Jeleniej Góry? Strata czasu i dodatkowe „nerwy”. A w dodatku okropnie
zimno. Co robiæ?
Na szczêœcie, nie wszyscy dali siê zwariowaæ, aby w ka¿dym cz³owieku
lub dzia³aniu widzieæ zagro¿enie dla „socjalistycznej ojczyzny”.
Niezawodne okaza³y siê dotychczasowe kontakty z kolejarzami, w du¿ej
mierze oparte o najpopularniejszy wówczas œrodek p³atniczy, jakim by³y
trunki z „procentami”. Jeszcze raz, i to w tak wa¿nym momencie naszej
historii, potwierdzi³a siê zasada, ¿e umiemy sobie radziæ nawet
w najtrudniejszych warunkach.
Oczywiœcie, nie muszê dodawaæ, ¿e wagony zosta³y roz³adowane
w terminie.
Leopold Nycz jest zatrudniony w JSM od czerwca 1977
roku, pocz¹tkowo na stanowisku kierownika bazy
sprzêtu, transportu i produkcji pomocniczej w Mys³akowicach. Po jej likwidacji by³ kierownikiem magazynu
i transportu, kierownikiem robót konserwacyjnych,
a od listopada 2007 roku prowadzi sprawy administracyjne, bhp, p.po¿, i obrony cywilnej.
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Dawne dzieje – wspomnienia pracowników

Pierwsza praca

JELENIOGÓRSKA SPÓ£DZIELNIA
MIESZKANIOWA W LICZBACH
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2017 roku
Aktualnie Spó³dzielnia zarz¹dza 57 nieruchomoœciami gruntowymi,
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zrzesza 8.620 cz³onków.
W spó³dzielczych domach mieszka 13.750 jeleniogórzan.
Spó³dzielnia zatrudnia 63 pracowników na 62,25 etatach.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

26 nieruchomoœci jednobudynkowych
7 nieruchomoœci trzybudynkowych
2 nieruchomoœci piêciobudynkowe

14 nieruchomoœci dwubudynkowych
4 nieruchomoœci czterobudynkowe
4 nieruchomoœci powy¿ej piêciu budynków
Wykres opracowa³a Malgorzata Kaczmarczyk

jednobudynkowe
dwubudynkowe
trzybudynkowe
czterobudynkowe
piêciobudynkowe
powy¿ej piêciu budynków
razem

4
3
1
1
9

2
1
2
2
7

Œródmieœcie

12
8
1
1
22

Zabobrze III

26
14
7
4
2
4
57

Zabobrze II

Lp. Nieruchomoœci

Zabobrze I

Zasoby mieszkaniowe zarz¹dzane przez JSM

Ogó³em

Iloœæ nieruchomoœci

10
1
5
3
19

Na powy¿szych nieruchomoœciach posadowionych jest 135 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych:
- na Zabobrzu I - 38 budynków,
- na Zabobrzu III - 37 budynków,
- na Zabobrzu II - 21 budynków,
- w Œródmieœciu - 39 budynków.
2

Spó³dzielcze nieruchomoœci gruntowe, zabudowane domami mieszkalnymi wielorodzinnymi i budynkami u¿ytkowymi, zajmuj¹ powierzchniê 504.119,8 m .
Powierzchnia gruntów w m2

Udzia³ procentowy
ogó³em
w tym: wyodrêbnionych, gruntów w³asnych
(w³asnych i z wieczystym stanowi¹cych w³asnoœæ w gruntach ogó³em
u¿ytkowaniem)
w³aœcicieli lokali

Lp. Nieruchomoœci
1. Zabobrze I
- budynki mieszkalne
- budynek biurowy JSM przy ulicy L.Ró¿yckiego 19
- budynek przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12 (ODK)
2. Zabobrze II
- budynki mieszkalne
3. Zabobrze III
- budynki mieszkalne
4. Œródmieœcie
- budynki mieszkalne
Ogó³em

120.865,00
3.713,00
6.795,00

54.115,15
79,85
5.020,83

44,77
2,15
73,89

183.116,80

87.510,00

47,79

121.324,00

60.598,81

49,95

68.306,00
504.119,80

31.397,92
238.722,56

45,97
47,35

Stan zasobów JSM
Iloœæ

Lp. Wyszczególnienie
1. Lokale mieszkalne
udzia³ procentowy w pozycji ogó³em
2. Lokale u¿ytkowe
udzia³ procentowy w pozycji ogó³em
3. Gara¿e
udzia³ procentowy w pozycji ogó³em

ze spó³dzielczym prawem
w³asnoœciowym

w³asnoœæ
wyodrêbniona

3.719
48,86
32
35,16
68
81,93

3.706
48,69
19
20,88
14
16,87

ogó³em
lokatorskim

7.612
100,00
91
100,00
83
100,00

138
1,81
0
0,00
0
0,00

na umowê najmu

49
0,64
40
43,96
1
1,20

7.612 lokali mieszkalnych zajmuje powierzchniê 382.344m2. A zatem statystyczna wielkoœæ jednego mieszkania wynosi 50,23m2.
Dane zebra³a i opracowa³a: Gra¿yna Têcza
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WIELORODZINNE BUDYNKI MIESZKALNE
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ
Roczne daty ich oddawania do u¿ytku

Rok

Ulica i numer domu

1963

I. Krasickiego 10, 12; J. S³owackiego 21;
Snycerska 3, 5, 7; Studencka 10, 14
I.J. Paderewskiego 18
G. Morcinka 38; I.J. Paderewskiego 14, 16
I.J. Paderewskiego 12; L. Ró¿yckiego 25
M. Kar³owicza 3; L. Ró¿yckiego 27
M. Kar³owicza 29, 31
M. Kar³owicza 15, 17, 27
M. Kar³owicza 19, 21, 23; L. Ró¿yckiego 1
L. Ró¿yckiego 9, 13, 15
M. Kar³owicza 39
M. Kar³owicza 41; L. Ró¿yckiego 10, 12;
Obroñców Westerplatte (wówczas ZMP) 1, 3
M. Kar³owicza 4; Obroñców Westerplatte (wówczas ZMP) 5, 7
O. Kolberga 3; S. Moniuszki 8 (I i II); Ptasia 10,11
M. Kar³owicza 2; K. Komedy-Trzciñskiego 4; S. Moniuszki 2 (I i II), 4, 6;
M. Kopernika 4; Ptasia 12; Transportowa 13, 15, 17
J. Elsnera 4, 6; K. Komedy-Trzciñskiego 8, 10;
S. Moniuszki 1, 3, 10; Ptasia 13, 14
J. Elsnera 2 (I i II), 8 (I i II); S. Moniuszki 5, 7;
Z. Noskowskiego 6 (segment A); M.K. Ogiñskiego 15; Transportowa 13a
J. Elsnera 1, 5; Z. Noskowskiego 6 (segmenty B, C, D);
J. Malczewskiego 14
Z. Noskowskiego 1, 2, 3 (segmenty A, B, C, D, E);
J. Malczewskiego 16, 18; S. Traugutta 10
G. Bacewicz 1, 3, 5; Z. Noskowskiego 4 (segmenty A,B)
Z. Noskowskiego 4 (segmenty C, D, E), 7, 8, 9 (segmenty A, B);
J. Malczewskiego 17; Transportowa 22; Zachodnia 6
Z. Noskowskiego 9 (segmenty C, D, E), 10 (segmenty A, B, C, D, E);
J. Malczewskiego 13, 15; Transportowa 24
J. Kiepury 2, 4; Z. Noskowskiego 11, 12; A. Wi³komirskiego 1;
K.I. Ga³czyñskiego 20
J. Kiepury 6, 8, 14, 16, 18, 20; A. Wi³komirskiego 3;
K.I. Ga³czyñskiego 18
J. Kiepury 22, 24; A. Wi³komirskiego 5; K.I. Ga³czyñskiego 16; S¹dowa 7
J. Kiepury 26, 28, 34, 36, 38, 40; A. Wi³komirskiego 7;
M. Sk³odowskiej-Curie 13
J. Kiepury 46, 48
J. Kiepury 30, 32, 42, 44 (I i II)
J. Kiepury 10, 12; A. Wi³komirskiego 9
J. Kiepury 56; T. Sygietyñskiego 1, 3, 5; Transportowa 21a, 21b
J. Kiepury 54
J. Kiepury 58/I
J. Kiepury 58/II
J. Kiepury 60
A. Wi³komirskiego 15

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
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Fot. Rafa³ Gieroñ

¯yczymy mieszkañcom spó³dzielczych domów dalszego rozwoju Spó³dzielni.
Aby ¿y³o siê Pañstwu wygodnie, bezpiecznie, w coraz piêkniejszym otoczeniu.
Wszystkiego najlepszego na nastêpne 60 lat.
Pracownicy JSM
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