Wystąpienie Mirosława Garbowskiego –
Prezesa Zarządu JSM
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
Jeleniej Góry

Szanowni Rajcy Miejscy,
Szanowni Państwo,
zebrani w tej pięknej Sali Filharmonii Dolnośląskiej,
witam Państwa bardzo serdecznie.
Przede wszystkim, w imieniu Rady Nadzorczej, w imieniu Zarządu – którego
pracami mam zaszczyt kierować – a także w imieniu pracowników Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, dziękuję za to wyróżnienie, za list gratulacyjny dla
naszej Spółdzielni z okazji 60-lecia działalności.
Osobiście bardzo się cieszę, że mogę tu przed Państwem stanąć i odebrać
otrzymane wyróżnienie. Ale w takiej chwili nie można zapominać o moich
poprzednikach, o pracownikach Spółdzielni, setkach działaczy, którzy przez
minione 60 lat przewinęli się przez karty historii naszej Spółdzielni. Nie mogę
zapomnieć o naszych mieszkańcach, bo spółdzielnia to przede wszystkim ludzie.
Od ich woli wspólnego działania zależy nasz sukces. A ten – jak widać –
osiągnęliśmy, skoro tu przed Państwem stoję.
Szczególnie ciepło chciałbym przypomnieć jednego z pierwszych prezesów pana
Medarda Szadkowskiego – pioniera lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz nie
żyjących już prezesów:
- Emila Kotulskiego,
- Jerzego Bartza – dynamicznego człowieka, wizjonera, przed którym stała kariera,
a którego zabrała nagła śmierć (nawiasem mówiąc to on przyjmował mnie do pracy
w Spółdzielni),
- Mariana Leńko, który kierował Spółdzielnią 16 lat. To on, na tej sali, odbierał w
2006 roku honorowy tytuł “Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry” nadany naszej
Spółdzielni przez Radę Miejską.
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa wrosła w krajobraz Jeleniej Góry jak
mało która jednostka gospodarcza. Jesteśmy największym gospodarzem na
Zabobrzu – dzielnicy, która położona gdzieś “za” – za Bobrem –początkowo pełniła

funkcję sypialni dla pracujących i uczących się w Jeleniej Górze mieszkańców
naszego pięknego miasta.
Już dawno Zabobrze przestało być betonową pustynią. Dziś jest olbrzymią,
tętniącą życiem, samowystarczalną dzielnicą, w której oprócz niezbędnych do
codziennego życia sklepów, funkcjonują szkoły, przedszkola, żłobek, kościoły,
przychodnie zdrowia, urzędy pocztowe, stacje benzynowe. Funkcjonują tu też
instytucje o znaczeniu ogólnomiejskim: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrum
Szpitalne, kino Helios, niebawem to tu ulokuje się Urząd Skarbowy.
Prężnie działa na Zabobrzu Osiedlowy Dom Kultury, który w tym roku obchodzi
30-lecie istnienia, a który – dla przypomnienia – rozpoczął działalność w 1987 roku
w wyniku wspólnych ustaleń ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej oraz Zarządu
i Rady Nadzorczej JSM. Jubilatowi życzymy dalszych sukcesów.
Dziękując Państwu za wyróżnienie chciałbym też podziękować wszystkim
wieloletnim działaczom spółdzielczym za zaangażowanie, za pomoc i życzliwe
rady. Zdecydowanie chciałbym podkreślić, że bardzo wszystkich Państwa cenię
i bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Chciałbym również podziękować pracownikom Spółdzielni, z pośród których
wielu to wartościowi, znakomici fachowcy, oddani Spółdzielni i jej sprawom. Dość
wspomnieć, że na około siedemdziesięciu obecnych pracowników dwudziestu
pięciu z nich pracuje w Spółdzielni co najmniej 30 lat, a sześciu – dobiega
czterdziestki. Są to osoby, które całe swoje dorosłe życie związali ze Spółdzielnią
Mieszkaniową. Pozwolicie Państwo że wymienię szybciutko tych weteranów:
Leopold Nycz, Grażyna Tęcza, Sławomir Cybulski, Teresa Masilonis, Jerzy Baran,
Aleksandra Chrzanowska-Frątczak.
Oni tworzyli podwaliny dzisiejszej Spółdzielni.
Jeszcze raz dziękuję i podkreślam, że dzisiejsze wyróżnienie to olbrzymia
satysfakcja dla nas, dla pracowników, samorządowców i dla mieszkańców
spółdzielczych domów.
A już tak na zakończenie zapraszam wszystkich Państwa, mam nadzieję, że mogę
to również uczynić w imieniu Prezydenta Miasta, na wielki festyn rodzinny, który
wespół z Miastem organizujemy w czerwcu przyszłego roku na Zabobrzu III
z okazji naszego 60-lecia. Oprócz tradycyjnych atrakcji planujemy wspaniały
koncert oraz pokaz sztucznych ogni. Obiecuję, że wszyscy będziemy się dobrze
bawić.
Zapraszam i do zobaczenia.

