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Za BOBREM
Gazeta Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej www.jsmjg.pl

domów, w czêœci ze œrodków spó³dzielców rok 1956 przyniós³ zmiany, choæ nie tak 
i w czêœci z tanich kredytów bankowych. g³êbokie, ¿eby skrzywdzonym warszawiakom 
Powsta³o wówczas du¿o spó³dzielni; wœród oddaæ ich prawa. To zadzia³o siê pó³ wieku 
nich i wasza. Ale to wcale nie oznacza³o póŸniej. Ale to ju¿ ca³kiem inna historia.
pocz¹tku dzia³alnoœci spó³dzielczej na polu 60 lat temu, wszystkim za³o¿ycielom 
budowania domów. Pierwsza spó³dzielnia spó³dzielni mieszkaniowych, przyœwieca³ 
mieszkaniowa na terenach dzisiejszej Polski, jeden, najwa¿niejszy w ich ¿yciu cel, jakim 
bêd¹cych wówczas pod zaborem niemieckim, by³o uzyskanie - najbardziej wówczas 
powsta³a 128 lat temu, w 1890 roku w Bydgo- deficytowego towaru - mieszkania.
szczy. Spó³dzielnia ta dzia³a do dzisiaj. Przyœwieca³a im fundamentalna idea, 

To uzmys³awia, ¿e spó³dzielczoœæ realizowana z wielkim zapa³em. Nie tylko
mieszkaniowa to nie wymys³ czasów z udzia³em w³asnych œrodków, ale równie¿ 
komunistycznych. w³asn¹ prac¹. I choæ system spó³dzielczych 

Ale¿ oczywiœcie, ¿e nie. Jeszcze pod zasad i wartoœci jest ponadczasowy to,
zaborami, zw³aszcza niemieckim, a i zaraz z czasem, w³adze PRL-u skutecznie go 
po uzyskaniu w 1918 roku niepodleg³oœci, zmanipulowa³y, upolityczni³y nak³adaj¹c
powstawa³y na ziemiach polskich kolejne na spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹ wrêcz 
spó³dzielnie mieszkaniowe. Wœród nich, obowi¹zek zaspakajania potrzeb lokalowych 
w 1921 roku, bardzo nowatorska - na tamte naszych rodaków. Lata siedemdziesi¹te

Spotykamy siê w dniu obchodów czasy - Warszawska Spó³dzielnia Mieszka- i osiemdziesi¹te ubieg³ego wieku by³y
jubileuszu 60. lecia Jeleniogórskiej niowa. Ich rozwój zastopowa³a II wojna tego jaskrawym przyk³adem. Spó³dzielnie 
Spó³dzielni Mieszkaniowej. œwiatowa. A po wojnie w³adze komunistyczne budowa³y ca³e osiedla. Jak widzê, wasza 

Jesteœcie jedn¹ z wielu spó³dzielni mieszka- nie u³atwia³y ¿ycia nielicznym spó³dzielniom równie¿.
niowych w naszym kraju, które w latach 2017- mieszkaniowym, które reaktywowa³y swoj¹ To prawda. Rozwój Zabobrza, zw³aszcza 
2018 obchodz¹ jubileusz 60. lecia dzia³al- dzia³alnoœæ. Szczególnie odczuli to warsza- w latach, o których rozmawiamy, by³ 
noœci. Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e 60 lat temu, wiacy, których na mocy decyzji komunisty- nierozerwalnie zwi¹zany z rozwojem
na fali paŸdziernikowej odwil¿y z 1956 roku, cznego rz¹du pozbawiono prawa odrêbnej i dzia³alnoœci¹ Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
w³adze PRL-u umo¿liwi³y zak³adanie nowych w³asnoœci do lokali mieszkalnych, które to Mieszkaniowej.
spó³dzielni mieszkaniowych i budowanie prawo nabyli jeszcze przed wojn¹. Dopiero Dokoñczenie na str. 2

Marzec 2018 r.

Rozmowa z Jerzym Jankowskim - Prezesem Zarz¹du Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych w Warszawie
oraz Przewodnicz¹cym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej w Warszawie

Si³a spó³dzielni mieszkaniowych tkwi w piêknej i bogatej tradycji
Choæ na tegoroczn¹, ciep³¹ zimê

nie mamy powodów narzekaæ

to i tak cieszy nas nadejœcie wiosny.

Wiosna kojarzy siê z piêknymi

Œwiêtami Wielkanocnymi,

które - tak jak i ona - wnosz¹

do naszego ¿ycia radoœæ i optymizm.

Przypominaj¹ niezwyk³e wydarzenia

sprzed dwóch tysiêcy lat,

od dawien dawna czczone

przez chrzeœcijan na ca³ym œwiecie.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

jest wymownym symbolem

zwyciêstwa dobra nad z³em.

Ale te¿ symbolem odrodzonej wiary

w sens ¿ycia i w dobroæ drugiego cz³owieka.

Jeleniogórzanom, mieszkañcom Zabobrza,

cz³onkom naszej Spó³dzielni

¿yczymy radosnych, pe³nych mi³oœci

i zdrowia Œwi¹t Wielkanocnych.

¯yczymy smacznego jajka

i weso³ego biesiadowania

przy œwi¹tecznym stole.

Rada Nadzorcza

Rady nieruchomoœci

Zarz¹d

i Pracownicy JSM
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15 stycznia 2018 roku, na zorganizowanym i Marian Szczêœniak - Zastêpca Prezesa 
przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Zarz¹du JSM.
spotkaniu noworocznym w³adz samorz¹- Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
dowych miasta z przedstawicielami ¿ycia jest jednym z trzech przedsiêbiorstw,
spo³eczno-gospodarczego, kultury i edukacji, którym ten zaszczytny tytu³ nadano. Oprócz 
Prezydent Miasta Marcin Zawi³a wrêczy³ JSM wyró¿niono firmê informatyczn¹ CPU 
przedstawicielom Jeleniogórskiej Spó³dzielni ZETO Spó³kê z o.o. oraz firmê QuestSport
Mieszkaniowej statuetkê symbolizuj¹c¹ Ewy W³oszczowskiej, produkuj¹c¹ odzie¿ 
nadany JSM tytu³ Firmy Roku 2017. W imieniu sportow¹. Ponadto wyró¿niono Organizacjê 
JSM wyró¿nienie odebrali Zbigniew S³owik - Roku 2017 - Hufiec Karkonoski Chor¹gwi 
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej JSM Dolnoœl¹skiej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

JSM wœród wyró¿nionych tytu³em
FIRMA ROKU 2017

Przedstawiciele JSM wœród nagrodzonych tytu³em FIRMA ROKU 2017.

Statuetkê FIRMA ROKU 2017 odbierali (od lewej):
Marian Szczêœniak i Zbigniew S³owik.
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Dy¿ury w BOM-ie
- w kwietniu – pracownik Urzêdu 

  Skarbowego
- w maju      – pracownik ZUS-u

Szerzej piszemy na stronie 4.
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mgr in¿. Grzegorz 

akustyk, protektyk s³uchu

Kraszewski
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Z kronikarskiego obowi¹zku przypomina- Pisaliœmy o tym w specjalnym, jubileuszo- Spó³dzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" 
my, ¿e 12 stycznia 2018 roku w Osiedlowym wym wydaniu naszej gazety "Za BOBREM". reprezentowa³ równie¿ Krajow¹ Izbê Gospo-
Domu Kultury odby³o siê uroczyste spotkanie, Goœciliœmy Jerzego Jankowskiego z War- darki Nieruchomoœciami we Wroc³awiu.
z udzia³em zaproszonych goœci, na którym szawy, z którym wywiad prezentujemy Ponadto w spotkaniu uczestniczy³ jeden
JSM œwiêtowa³a 60. rocznicê powstania. w niniejszym wydaniu gazety. Goœciliœmy z za³o¿ycieli Spó³dzielni, obchodz¹cy w bie-

reprezentantów w³adz naszego miasta: ¿¹cym roku dziewiêædziesi¹te urodziny -  
Jerzego £u¿niaka i Piotra Paczóskiego - Tadeusz Czarczyñski oraz zaproszeni dzia³a-
Zastêpców Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, cze organów samorz¹dowych Spó³dzielni, 
Leszka Wrotniewskiego - przewodnicz¹cego obecnych i dawnych, a tak¿e liczna grupa 
Rady Miejskiej a tak¿e przedstawicieli pracowników JSM. Nie zabrak³o równie¿ 
zaprzyjaŸnionych z JSM spó³dzielni mieszka- gospodyni obiektu, w którym spotkanie
niowych: Jana Szynalskiego z Legnickiej siê odbywa³o, czyli Sylwii Motyl-Cinkowskiej - 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Legnicy, Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury. By³y 
Tadeusza Derenowskiego ze Spó³dzielni oficjalne wyst¹pienia, ¿yczenia, mi³e s³owa. 
Mieszkaniowej w Bielawie, Marka Czolija ze Szeœciu dzia³aczy oraz dwudziestu dwóch 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, najstarszych pracowników Spó³dzielni odzna-
Mariana Kreta ze Spó³dzielni Mieszkaniowej czono odznak¹ "Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu 
"Agat" w Z³otoryi, Jerzego Kruka ze Spó³dzielczego". Na zakoñczenie czêœci 
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" we oficjalnej spotkania wyst¹pi³ zespó³ A.M.A. 
Wroc³awiu, Jana Gabrysia ze Spó³dzielni Trio z Jeleniej Góry. W galerii ODK "Promocje" 
Mieszkaniowej "Ostoja" w Jeleniej Górze, uczestnicy spotkania wznieœli symbolicznym 
Marka Derynga ze Spó³dzielni Mieszkaniowej kieliszkiem szampana toast za nastêpne - co 
"Piekary" w Legnicy oraz Tadeusza Choczaja najmniej - 60 lat Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
ze Spó³dzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" Mieszkaniowej.
w Wa³brzychu. Jerzy Kruk - Prezes Zarz¹du Gra¿yna Têcza
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Dokoñczenie ze str. 1 marginalizowania spó³dzielczoœci mie-
Abstrahuj¹c od waszej Spó³dzielni, to szkaniowej.

w tamtych latach, niestety, ugruntowa³a siê Tak, ale na szczêœcie liczby mówi¹ za 
w spo³eczeñstwie wizja spó³dzielni mieszka- siebie. Na ³¹czn¹ iloœæ 13,7 miliona mieszkañ, 
niowej jako zbiurokratyzowanej machiny, ponad 3,5 miliona to mieszkania spó³dzielcze. 
rz¹dzonej przez prezesa-nieudacznika, Zamieszkuje w nich oko³o 4 miliony cz³onków, 
a nawet prezesa-³apówkarza, nie licz¹cej siê co w prze³o¿eniu na œredni¹ liczbê osób
ze zdaniem cz³onków spó³dzielni. Ten w rodzinie, daje co najmniej liczbê oko³o
stereotypowy obraz dodatkowo utrwali³, 12-13 milionów mieszkañców. Spó³dzielnie 
w œwiadomoœci przeciêtnego Polaka, znany mieszkaniowe, których jest oko³o 3,5 tysi¹ca, 
serial Stanis³awa Barei "Alternatywy 4". s¹ pracodawc¹ zatrudniaj¹cym ³¹cznie 75 

Obraz prezesa-nieudacznika, ¿eby nie tysiêcy osób. Jak widaæ, rola i miejsce 
powiedzieæ ³apówkarza, niekiedy pojawia spó³dzielczoœci mieszkaniowej w polskiej 
siê w mediach i dzisiaj. gospodarce i na polskim rynku mieszka-

Tak jak, niekiedy, w stadzie bia³ych owiec niowym jest znacz¹ca.
znajdzie siê i czarna. Samo ¿ycie. Media A jak to siê przek³ada na rynek lokalny?
uwielbiaj¹ takie "czarne" historie i rozbieraj¹ je Spó³dzielnie mieszkaniowe z powodzeniem 
na czynniki pierwsze. Piêtnuj¹c danego dzia³aj¹ na rzecz œrodowiska lokalnego. 
prezesa atakuj¹ ca³¹ spó³dzielczoœæ mieszka- Niektóre buduj¹ nowe domy, wszystkie 
niow¹, zrzucaj¹c na ni¹ ca³e z³o tego œwiata. inwestuj¹ w zarz¹dzane, ju¿ istniej¹ce, 
Ale rzeczywistoœæ jest inna. W dziewiêædzie- budynki, stale je ulepszaj¹, unowoczeœniaj¹, 
siêciu dziewiêciu procentach spó³dzielnie inwestuj¹ w ma³¹ architekturê, dbaj¹ o zieleñ 
mieszkaniowe, w ca³ym kraju, funkcjonuj¹ na osiedlach. Stwarzaj¹ mieszkañcom 
dobrze. Obecnie, du¿¹ rolê w procesie warunki do spêdzania wolnego czasu, do 
decyzyjnym, odgrywaj¹ organy samorz¹dowe uprawiania sportu, do zajêæ rekreacyjnych czy 
spó³dzielni, które, we wspomnianych wcze- wreszcie do zabawy. Mieszkañcy spó³-
œniej latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie- dzielczych osiedli szczególnie doceniaj¹ 
si¹tych ubieg³ego wieku, by³y niemal w zaniku. walory si³owni zewnêtrznych, w tym te 
A przecie¿ spó³dzielczoœæ mieszkaniowa ma podstawowe, umo¿liwiaj¹ce aktywnoœæ 
piêkn¹ i bogat¹ tradycjê i w tym tkwi jej si³a. fizyczn¹ na œwie¿ym powietrzu zarówno 

Jubileusze sk³aniaj¹ do refleksji. Ale m³odzie¿y jak i osobom doros³ym, niezale¿nie 
od wieku i kondycji fizycznej. S¹ one obecnie nie tylko nad czasem minionym. Jaka
bardzo popularne w ca³ej Polsce. Wiem, ¿ejest dzisiaj kondycja spó³dzielczoœci 
i na waszych osiedlach jest piêæ takich si³owni.mieszkaniowej?

W ogóle muszê powiedzieæ, ¿e mia³em Mimo wielu ataków na spó³dzielczoœæ 
okazjê zapoznaæ siê z osi¹gniêciami mieszkaniow¹, ta forma zaspokojenia 
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, elementarnych potrzeb mieszkaniowych nie 
bêd¹cymi efektem wieloletniej i ciê¿kiej pracy, tylko, ¿e przetrwa³a, to wci¹¿ jest atrakcyjna. 
s³u¿¹cej mieszkañcom. Cz³onkowie waszej Dokonuj¹cy wyboru miejsca zamieszkania
Spó³dzielni maj¹ powody do dumy. Jesteœcie w spó³dzielni mieszkaniowej, przysz³y 
spó³dzielni¹ m¹drze zarz¹dzan¹, ciesz¹c¹ siê mieszkaniec otrzymuje w zamian poczucie 
uznaniem, nawet mo¿na rzec - renom¹, bezpieczeñstwa, bowiem spó³dzielnie maj¹ 
wiarygodnoœci¹ i dobr¹ opini¹ wœród olbrzymie, wieloletnie doœwiadczenie
spo³ecznoœci lokalnej i w³adz waszego w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami. Wrêcz 
piêknego miasta.twierdzê, ¿e spó³dzielnie mieszkaniowe s¹ 

W imieniu Jeleniogórskiej Spó³dzielni najlepsz¹ szko³¹ wychowania obywa-
Mieszkaniowej serdecznie dziêkujê za tak telskiego, s¹ wspania³ym przyk³adem 

demokracji, w najlepszym tego s³owa mi³e s³owa.
znaczeniu. Spó³dzielnie mieszkaniowe s¹ A ja dziêkujê za zaproszenie i mo¿liwoœæ 
te¿ powa¿nym konkurentem dla dewelo- uczestniczenia w waszym jubileuszowym 
perów, skoncentrowanych - co zrozumia³e - œwiêcie. I, korzystaj¹c z okazji, ¿yczê Radzie 
wy³¹cznie na zysku. I, co niezwykle wa¿ne, Nadzorczej, Zarz¹dowi oraz wszystkim 
spó³dzielnie mieszkaniowe, zw³aszcza tak cz³onkom i pracownikom JSM dalszych 
du¿e jak wasza, maj¹ stabiln¹, ugruntowan¹ sukcesów, wytrwa³oœci i determinacji w po-
pozycjê na lokalnym rynku i mog¹ znacz¹co dejmowaniu nowych wyzwañ oraz satysfakcji 
wp³ywaæ na biznesowych partnerów, na z pracy dla wspólnego dobra. A wszystko
dostawców mediów i us³ug, na wykonawców po to, aby lokatorom podnosiæ komfort 
robót. Stara to prawda, ¿e du¿y mo¿e wiêcej. zamieszkiwania w spó³dzielczych domach.

Od kilku lat, raz po raz, jakaœ grupa Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Gra¿yna Têczapolityków podejmuje kolejn¹ próbê 

Si³a spó³dzielni mieszkaniowych tkwi
w piêknej i bogatej tradycji

Na realizacjê zadañ w ramach tegorocznej, zamontowane profesjonalne stojaki z tabli- bêdzie tak¿e graæ w gry skandynawskie, takie 
ju¿ pi¹tej, edycji Jeleniogórskiego Bud¿etu cami do gry w koszykówkê i namalowane linie jak Molkky, Kubb, Polli i inne. Niskie ogro-
Obywatelskiego Urz¹d Miasta przeznaczy³ wyznaczaj¹ce boisko. Wymiary boiska dzenie zabezpieczy boisko przed jego 
600.000 z³otych. Zakres zadañ, mo¿liwych w metrach bie¿¹cych: d³ugoœæ – 20 metrów, zanieczyszczaniem przez zwierzêta i ograni-
do zrealizowania w ramach bud¿etu obywatel- szerokoœæ – 10 metrów. czy zasiêg wyrzucanych kul. Ma³a archite-
skiego, zosta³ bardzo zawê¿ony, maj¹c na ktura (³awki, kosze na œmieci i stojak na 
uwadze poprzednie edycje bud¿etu. W tym 2.Zadanie polega na wybudowaniu cztero- rowery) wp³ynie na wygodê graj¹cych
roku mo¿na by³o poddaæ pod g³osowanie polowego, o wymiarach 4 x 15 metrów, i porz¹dek na boisku.
jeleniogórzan tylko projekty zwi¹zane profesjonalnego boiska do gry w bule, miêdzy 
z organizacj¹ czasu wolnego, rekreacj¹ budynkami numer 10 i 14 przy ulicy Ludomira 3.Teren zielony przy ulicy Krzysztofa 
i wypoczynkiem mieszkañców, polegaj¹ce Ró¿yckiego. Boisko bêdzie naturalnym Komedy-Trzciñskiego, z lokal izowany 
na budowie, przebudowie, rozbudowie, przed³u¿eniem istniej¹cego ju¿ przy ulicy pomiêdzy budynkami numer 2, 4, 8 i 10,
doposa¿eniu lub remoncie obiektów, miejsc Ludomira Ró¿yckiego 14 placu zabaw jest u¿ytkowany jako teren wypoczynkowy, 
s³u¿¹cych tym celom, o wartoœci nie i dodatkow¹ atrakcj¹ dla osób w ró¿nym g³ównie przez mieszkañców Osiedla 
przekraczaj¹cej kwoty 50.000 z³otych.  wieku, równie¿ osób starszych i nie- Zabobrze I, w zdecydowanej wiêkszoœci przez 

Dla potrzeb bud¿etu obywatelskiego, pe³nosprawnych. Bêdzie to boisko ogólno- osoby starsze. Wykonanie oœwietlenia, 
w celu zapewnienia równomiernego roz³o- dostêpne, a opiekuj¹ce siê nim – poprzez zainstalowanie szeœciu latarni, 
¿enia wydatków na ca³e miasto, Jelenia Góra bezinteresownie – stowarzyszenie (Ognisko zwiêkszy bezpieczeñstwo osób tam 
– wzorem roku ubieg³ego – zosta³a podzielona TKKF Zabobrze przy JSM) pomo¿e przebywaj¹cych w godzinach wieczornych.
na cztery strefy, w których mo¿na bêdzie zainteresowanym osobom w poznaniu zasad 
zrealizowaæ zadania o ³¹cznej wartoœci nie poszczególnych gier. Na boisku, je¿eli Wszystkie zadania bêd¹ wykonane
przekraczaj¹cej kwoty 150.000 z³otych zabobrzañskie szko³y podstawowe wyra¿¹ w bie¿¹cym roku i przyczyni¹ siê do 
w ka¿dej z nich. W ubieg³ym roku by³o to zainteresowanie, bêdzie mo¿na rozgrywaæ polepszenia komfortu zamieszkiwania na 
200.000 z³otych. W ogóle trzeba tu dodaæ, ¿e turnieje gry w petankê w ramach lekcji Zabobrzu, a zw³aszcza do wzbogacenia 
zarówno kwota przeznaczona do wydatkowa- wychowania fizycznego uczniów Szkó³ propozycji zagospodarowania wolnego 
nia w ramach bud¿etu obywatelskiego, która Podstawowych nr 8 i nr 11. Na obiekcie mo¿na czasu, uprawiania sportu i rekreacji. 
z pocz¹tkowej 1.500.000 z³otych w 2015 Gra¿yna Têcza
i 2016 roku zmala³a w roku bie¿¹cym do kwoty 
600.000 z³otych, jak i zakres zadañ, 
mo¿liwych do realizacji, corocznie ulegaj¹ 
zmianie. Brak stabilizacji, brak powtarzal-
noœci, coroczna zmiana zasad nie sprzyja 
zwiêkszeniu zainteresowania jeleniogórzan 
bud¿etem obywatelskim. W tegorocznym 
g³osowaniu wziê³o udzia³ niewielu mieszkañ-
ców naszego miasta. Ogó³em oddano 3.234 
g³osów, co wcale nie oznacza liczby osób 
g³osuj¹cych, bowiem zgodnie z regulaminem 
Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego 
Miasta Jelenia Góra na rok 2018 jedna osoba 
mog³a oddaæ g³osy na dwa zadania. A zatem, 
w najgorszym przypadku w g³osowaniu wziê³o 
udzia³ tylko 1.617 mieszkañców Jeleniej Góry, 
w najlepszym – 3.234, jeœli nikt z g³osuj¹cych 
nie wykorzysta³ regulaminowej mo¿liwoœci 
oddania g³osów na dwa zadania, co wydaje 
siê ma³o prawdopodobne.

Wszystkie poddane pod g³osowanie 
wnioski, wczeœniej zweryfikowane pod 
wzglêdem formalno-merytorycznym przez 
w³aœciwe merytorycznie wydzia³y Urzêdu 
Miasta Jelenia Góra, zosta³y przyjête do 
realizacji. Wœród nich i trzy zg³oszone przez 
nasz¹ Spó³dzielniê i jej cz³onków.
Szczegó³y poszczególnych zadañ s¹ 
nastêpuj¹ce:

1.P³yta boiska do koszykówki, na terenie 
placu sportu i rekreacji przy ulicy Alfreda 
Wi³komirskiego, bêdzie utwardzona poprzez 
po³o¿enie dywanika asfaltowego. Zostan¹ 

JELENIOGÓRSKI BUD¯ET OBYWATELSKI 2018

CZ£OWIEK ROKU 2017
Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e Cz³owiekiem Roku 2017 w wyborach czytelników

"Nowin Jeleniogórskich" zosta³ Prezes naszej Spó³dzielni Miros³aw Garbowski i podczas 
uroczystej gali, która odby³a siê 26 stycznia 2018 roku w Filharmonii Dolnoœl¹skiej, odebra³ 
nagrodê g³ówn¹ "Kryszta³ Górski".

Dziêkujê wszystkim, którzy oddali na 
mnie swój g³os. Dziêkujê mieszkañcom 

spó³dzielczych domów, dziêkujê 
dzia³aczom spó³dzielczego samorz¹du
i pracownikom Spó³dzielni. Tê nagrodê 
zawdziêczam Wam wszystkim, bowiem 
dziêki wspó³pracy osi¹gamy rezultaty, 

które byæ mo¿e nie wszystkich 
satysfakcjonuj¹, ale które - proszê mi 

wierzyæ - motywuj¹ do dalszych dzia³añ 
na rzecz spó³dzielczej spo³ecznoœci.

Nagrodê dedukujê moim 
wspó³pracownikom, którzy na co dzieñ 

przyczyniaj¹ siê do rozwoju
naszej Spó³dzielni.

Miros³aw Garbowski

UWAGA  MI£OŒNICY  BRYD¯A

Drugi Turniej Bryd¿owy
o Puchar

Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Klub Bryd¿owy ZABOBRZE
oraz

Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa

organizuj¹

Turniej odbêdzie siê w kawiarni >Muza< Osiedlowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze, przy ulicy Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego 12

oo oow sobotê 12 maja 2018 roku, w godzinach od 10  do 15 .

Organizatorzy przewiduj¹ nagrody pieniê¿ne oraz kosze s³odyczy
sponsorowane przez sklep firmowy .

Do udzia³u w Turnieju zapraszamy wszystkich chêtnych,
mieszkañców spó³dzielczych osiedli,

ich przyjació³ i znajomych
- po prostu mi³oœników bryd¿a!

*
Szczegó³y Turnieju bêd¹ podane na plakatach, które z odpowiednim

wyprzedzeniem rozwiesimy na tablicach og³oszeñ.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 606 708 021.

*
Mamy nadziejê, ¿e zorganizowany w ubieg³ym roku, po raz pierwszy, 

Turniej Bryd¿owy w tym roku okrzepnie, umocni siê i ju¿ na sta³e zagoœci 
w kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych, proponowanych 

mieszkañcom naszych domów.

Wawel 

U W A G A

Na naszej stronie internetowej 
 prezentujemy film 

, 
specjalnie przygotowany

na tê okazjê
przez pracowników Spó³dzielni.
Zapraszamy do jego obejrzenia.

Zachêcamy te¿ do czêstego 
korzystania z strony internetowej 

JSM, gdzie znajd¹ Pañstwo 
szereg ciekawych

i aktualnych informacji.

www.jsmjg.pl
"60 lat Jeleniogórskiej 

Spó³dzielni Mieszkaniowej"

To ju¿ 60 lat …
Jubileusz Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarz¹du, mieszkañców i pracowników dziêkujê za wszystkie 
¿yczenia i gratulacje przekazane nam z okazji jubileuszu 60. lecia Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej. Goœciom serdecznie dziêkujê za przyjêcie zaproszenia i przybycie na nasz¹ 
skromn¹, jubileuszow¹ uroczystoœæ.

Jednoczeœnie dziêkujê wszystkim tym, którzy przez minione 60 lat tworzyli nasz¹ 
Spó³dzielniê, od cz³onków-za³o¿ycieli poczynaj¹c, poprzez niezliczon¹ rzeszê mieszkañców
i spo³ecznych dzia³aczy, na dzia³aczach spó³dzielczego samorz¹du i pracownikach 
Spó³dzielni koñcz¹c. To oni tworzyli i tworz¹ Jeleniogórsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ tak¹, 
jak¹ znamy dzisiaj. Bezpieczn¹ i stabiln¹ finansowo, pod¹¿aj¹c¹ za realiami wspó³czesnego 
œwiata, realizuj¹c¹ potrzeby mieszkañców spó³dzielczych domów.
  Podbudowani licznymi dowodami uznania, które w ostatnim okresie nas spotka³y, obiecujê, 
¿e nie spoczniemy na laurach, nie zwolnimy. Nadal bêdziemy pracowaæ dla dobra 
mieszkañców naszych osiedli, z myœl¹ o spó³dzielczych wartoœciach, jak¿e wci¹¿ aktualnych
i po¿¹danych w codziennym ¿yciu.

Miros³aw Garbowski
Prezes Zarz¹du JSM

Iloœæ otrzymanych 
g³osów

252

247

189

Numer rejonu 
Jeleniej Góry

1

1

2

Wykonanie boiska do koszykówki
na terenie placu sportu i rekreacji
przy ulicy Alfreda Wi³komirskiego.

BULODROM – ZABOBRZE
(przy ulicy Ludomira Ró¿yckiego 10 i 14).

Oœwietlenie terenu zielonego
- placu rekreacyjno-wypoczynkowego

przy ulicy Krzysztofa Komedy - 
Trzciñskiego, zlokalizowanego pomiêdzy 

budynkami 2, 4, 8 i 10.

Wartoœæ zadania 
w z³otych

49 800,00

50 000,00

48 430,00

Nazwa zadania

Od lewej: w dolnym rzêdzie - Tadeusz 
Czarczyñski i Marian Kret,

nieco wy¿ej – Zbigniew S³owik
i Miros³aw Garbowski.F
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Konkurs na magiczn¹ bombkê

Konkurs "MAGIA ŒWI¥T"

Uroczyste spotkanie wigilijne

wydarzeniu uczestniczyæ. Z zaproszenia sko-
rzysta³o wielu mieszkañców naszych osiedli.

19 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej W imieniu Spó³dzielni serdeczne ¿yczenia 
JSM og³oszono wyniki konkursu na œwi¹teczne z³o¿yli zebranym Zbigniew S³owik 
najpiêkniejsz¹, magiczn¹ bombkê 2017. - Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej oraz 
W konkursie wziê³o udzia³ 16 uczestników; Miros³aw Garbowski - Prezes Zarz¹du. Do 
czternaœcie pañ i dwóch, jeszcze niepe³no- ¿yczeñ - z ramienia w³adz Miasta Jeleniej 
letnich, panów. Czêœæ z nich skorzysta³a Góry - do³¹czy³ Zastêpca Prezydenta Miasta 
z zaproszenia Spó³dzielni i przyby³a na Jerzy £u¿niak. Równie¿, reprezentuj¹cy 
uroczystoœæ og³oszenia wyników i rozdania Parafiê pod wezwaniem Œwiêtego Jana 
nagród. Wszyscy uczestnicy konkursu Aposto³a i Ewangelisty, ksi¹dz Mateusz 
otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz s³odki Olszewski z³o¿y³ zebranym najserdeczniej-
upominek. Nagrodzeni, pierwsze cztery sze, duszpasterskie ¿yczenia. W spotkaniu 
miejsca, otrzymali ponadto bony towarowe uczestniczyli tak¿e cz³onkowie Rady 
do zrealizowania w wybranych sklepach Nadzorczej JSM. Po czêœci oficjalnej, przy 
w Galerii Sudeckiej. W wyniku g³osowania delikatnych dŸwiêkach muzyki p³yn¹cej
internautów nagrody otrzyma³y panie: z estrady, zebrani ³amali siê tradycyjnym 
I miejsce - Anna Hamera op³atkiem i sk³adali sobie wzajemnie 

- bon wartoœci 200 z³otych, ¿yczenia. Po wystêpach m³odych artystów, 
II miejsce - Karolina Zygmunt którzy otrzymali zas³u¿one brawa, uczestnicy 

- bon wartoœci 150 z³otych, spó³dzielczej wigilii zjedli tradycyjne potrawy.
III miejsce - Agnieszka Winiarska Na zakoñczenie spotkania zosta³a przepro-

- bon wartoœci 100 z³otych, wadzona loteria, która wprowadzi³a weso³y 
IV miejsce - Iwona Jaskórzyñska nastrój. Wygraæ mo¿na by³o bombki, wyko-

- bon wartoœci 50 z³otych. nane przez uczestników konkursu na 
Spotkanie odby³o siê w sympatycznej najpiêkniejsz¹, magiczn¹ bombkê choinkow¹. 

atmosferze. Warto zauwa¿yæ, ¿e Anna Loteriê przeprowadzili zastêpcy Prezesa - 
Hamera wygra³a ju¿ po raz drugi ten konkurs. Aleksandra Chrzanowska-Fr¹tczak i Marian 
Jej czerwono-z³ota bombka, choæ wykonana Szczêœniak. Bombki by³y ró¿ne i bardzo 
podobn¹ do ubieg³orocznej technik¹, z at³aso- piêkne. Przyjemnie by³o je wrêczaæ osobom, 
wych wst¹¿ek, ozdobiona szklanymi oczkami, które mia³y szczêœcie w losowaniu.
to jednak ró¿ni³a siê od ubieg³orocznej. Czym Dla wszystkich, m³odszych i starszych, 
nas zaskoczy pani Anna w tym roku? Bo jak kobiet i mê¿czyzn, którzy zdecydowali siê 
widaæ, inwencji twórczej jej nie brakuje. przyj¹æ zaproszenie Jeleniogórskiej Spó³-
W imieniu zwyciê¿czyni konkursu nagrodê dzielni Mieszkaniowej i uczestniczyæ
odebra³a jej mama. Bombka wykonana przez w wigilijnym spotkaniu, by³ to czas spêdzony 
pani¹ Karolinê Zygmunt by³a - w obu edycjach radoœnie. Czas, który wprowadzi³ wszystkich 
konkursu - najbardziej ekologiczn¹ bombk¹. w œwi¹teczny nastrój, wszak za dwa dni by³a 
Wykonana z miseczek owocu dêbu - ¿o³¹dzia, Wigilia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
br¹zowo-z³ota bombka wyró¿nia³a siê na tle 
pozosta³ych. Internauci docenili tê innoœæ 
przyznaj¹c jej II miejsce.

12 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Zwyciêzcom oraz wszystkim pozosta³ym 
JSM uhonorowano mieszkañców Zabobrza, uczestnikom serdecznie dziêkujemy za udzia³ 
którzy wziêli udzia³ w konkursie "Magia Œwi¹t". w konkursie i przekazanie bombek uczestni-
Uczestników konkursu by³o niewielu, bo kom spó³dzielczej wigilii dla samotnych, którzy 
siedmioro. Czêœæ z nich skorzysta³alosowali te bombki w zorganizowanej w tym 
z zaproszenia Spó³dzielni i przyby³a na celu loterii.
uroczyste og³oszenie wyników i rozdanie 
nagród. Wszyscy uczestnicy konkursu,
a zarazem zwyciêzcy, otrzymali pami¹tkowe 
dyplomy oraz nagrody pieniê¿ne, odpowie-
dnie do zajêtego miejsca, w wysokoœci:
I miejsce - Wojciech Ptak - 200 z³otych,
II miejsce - Edward Uchman - 150 z³otych,
III miejsce - Jerzy D¹browski - 100 z³otych,
4 wyró¿nienia - Stanis³awa Raus, Monika 
Snopek, Anna Wojtoñ,  Marta Wysoczañska-
Krawiec - po 50 z³otych.

Uczestnikom konkursu serdecznie dziêku-
jemy za tworzenie na spó³dzielczych 

W czwartkowy wieczór 21 grudnia 2017 osiedlach œwi¹tecznej atmosfery. Wiemy, ¿e 
roku, w sali "Arka" przy Parafii pod takich osób jest znacznie wiêcej ni¿ tylko 
wezwaniem Œwiêtego Jana Aposto³a siedem, które swoje balkony zg³osi³y do 
i Ewangelisty w Jeleniej Górze, odby³o siê konkursowej oceny.  Serdecznie zachêcamy 
uroczyste spotkanie wigilijne, zorganizowane mieszkañców do liczniejszego uczestniczenia 
po raz drugi przez nasz¹ Spó³dzielniê z myœl¹ w konkursie w bie¿¹cym roku, je¿eli takowy 
o osobach samotnych. Ka¿dy, kto by³ lub czu³ zostanie ponownie og³oszony przez JSM.
siê samotnym, albo - po prostu - zechcia³ siê Gra¿yna Têcza
spotkaæ w wiêkszym gronie osób, móg³ w tym 
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Wydarzy³o siê w grudniu 2017 roku
Wprawdzie zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne, to - zgodnie z zapowiedzi¹ w grudniowym 
wydaniu gazety - wracamy do wydarzeñ poprzedzaj¹cych Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. 
Po raz drugi rozstrzygnêliœmy konkurs na magiczn¹ bombkê choinkow¹, po raz drugi 
spotkaliœmy siê na Wigilii dla osób samotnych. Ale te¿ po raz pierwszy rozstrzygnêliœmy 
konkurs "Magia œwi¹t" na najpiêkniej udekorowany balkon.

  Zarz¹d Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej dziêkuje wszystkim, 
i uczestnikom konkursów, i uczestnikom spotkania wigilijnego, za to, ¿e tak serdecznie przyjêli przedœwi¹teczne 

inicjatywy Spó³dzielni, wprowadzaj¹ce wszystkich w zaczarowany okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Dziêkujemy i ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy do aktywnego udzia³u
w naszych przedœwi¹tecznych przedsiêwziêciach w grudniu 2018 roku.

Prezes Zarz¹du JSM
Miros³aw Garbowski

Z r¹k Prezesa Miros³awa Garbowskiego nagrodê za udzia³
w konkursie odbiera Kazimiera Michalska.

Uczestnicy konkursu na magiczn¹ bombkê choinkow¹. 

Karolina Zygmunt prezentuje swoje ekologiczne dzie³o.

 Bombkê, która zajê³a IV miejsce prezentuje jej autorka
Iwona Jaskórzyñska.

Bombka wykonana przez Agnieszkê 
Winiarsk¹ zajê³a III miejsce. 

¯yczenia sk³adaj¹ od lewej: ksi¹dz Mateusz Olszewski,
Jerzy £u¿niak, Miros³aw Garbowski, Zbigniew S³owik. 

Zdjêcia Gra¿yna Têcza

 Nagrodê z r¹k Aleksandry Chrzanowskiej-Fr¹tczak i Miros³awa 
Garbowskiego dla autorki zwyciêskiej bombki odbiera jej mama. Bombka zwyciê¿czyni konkursu - Anny Hamery.
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wartoœci 1.000 euro a bank jest w stanie 
przeœledziæ dany transfer œrodków pieniê-
¿nych "w obie strony". U³atwi³oby to ¿ycie 
zarówno pracownikom banków jak i wszy-
stkim tym, którzy wp³acaj¹ gotówkê do banku 
na konto bankowe naszej Spó³dzielni, na kon-
ta bankowe dostawców gazu, wody, energii 
elektrycznej i innych us³ug. Do czasu krajo-
wych uregulowañ prawnych, ³agodz¹cych 

Zgodnie z Rozdzia³em II Sekcja I Artyku³ 4 wartoœci 1.000 euro a wp³ata dokonywana uregulowania unijne, weryfikacji podlegaj¹ 
Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego jest w gotówce lub w postaci  anonimowe- p³atnicy dokonuj¹cy niemal wszystkich 
i Rady (UE) o numerze 2015/847 z dnia 20 transferów, a wszystkich, niezale¿nie od go pieni¹dza elektronicznego albo je¿eli 
maja 2015 r. w sprawie informacji towa- wartoœci przekazywanej kwoty - je¿eli pracownik banku ma uzasadnione powody 
rzysz¹cych transferom œrodków pieniê¿nych dokonuj¹ wp³aty w gotówce. Dlatego prosimy aby podejrzewaæ pranie brudnych 
i uchylenia rozporz¹dzenia (WE) numer o wyrozumia³oœæ dla pracowników banków. pieniêdzy lub finansowanie terroryzmu, 
1781/2006, które wesz³o w ¿ycie 26 czerwca Oni wykonuj¹ s³u¿bowe obowi¹zki wynikaj¹ce pracownik banku ma obowi¹zek dokona-
2017 roku, na banki na³o¿ono obowi¹zek z Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego nia sprawdzenia danych osobowych 
weryfikowania danych osób dokonuj¹cych i Rady (UE) o numerze 2015/847 z 20 maja osoby wp³acaj¹cej œrodki pieniê¿ne. Dla 
w banku wszelkich wp³at gotówkowych; 2015 roku.                                zwyk³ego obywatela, op³acaj¹cego nale¿noœæ 
tak¿e tych osób, które dokonuj¹ zwyk³ych, Gra¿yna Têczaza mieszkanie, gaz, wodê czy energiê 
codziennych op³at za mieszkanie, gaz, wodê, elektryczn¹, kojarzenie takiej operacji
energiê elektryczn¹ itp. Daje to mo¿liwoœæ z praniem pieniêdzy lub finansowaniem 
pe³nego œledzenia transferów œrodków terroryzmu mo¿e wydaæ siê niedorzeczne. 
pieniê¿nych, na ka¿dym etapie przep³ywu Niestety, banki nie maj¹ wyboru i weryfikuj¹ 
p³atnoœci, i dla odpowiednich s³u¿b mo¿e byæ dane osobowe osoby wp³acaj¹cej œrodki 
niezwykle wa¿nym i cennym narzêdziem pieniê¿ne w gotówce, nawet ma³ej wartoœci. 
s³u¿¹cym zapobieganiu przypadkom prania Ale te¿, co wa¿ne, banki maj¹ obowi¹zek 
pieniêdzy lub finansowania terroryzmu. Daje przestrzegania poufnoœci przetwarzania 
mo¿liwoœæ uzyskania pe³nych informacji danych osobowych, uzyskanych podczas 
zarówno o p³atniku jak i odbiorcy œrodków realizowania swoich zadañ.
pieniê¿nych. W³aœnie te mo¿liwoœci, niezbê- Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskie-
dne w walce z przestêpczoœci¹, le¿¹ go i Rady (UE), o którym tu piszemy, daje 
u podstaw uregulowañ prawnych przyjêtych krajom cz³onkowskim, miêdzy innymi, 
przez Parlament Europejski. mo¿liwoœæ odst¹pienia od obowi¹zku wery- 
  Do 25 czerwca 2017 roku obowi¹zek fikowania danych osobowych, w tym osoby 
weryfikacji zlecaj¹cego transfer œrodków dokonuj¹cej p³atnoœci w gotówce, je¿eli 
pieniê¿nych obowi¹zywa³ przy p³atnoœciach przep³yw œrodków pieniê¿nych dokonywany 
powy¿ej równowartoœci 1.000 euro. Teraz te¿ jest w obrêbie terytorium danego kraju, 
tak jest, z t¹ ró¿nic¹, ¿e je¿eli kwota dotyczy nale¿noœci za dostawê towaru lub 
transferu nawet nie przekracza równo- us³ug, kwota transferu nie przekracza równo-

W kwietniu 2018 roku, wzorem lat ubie- - u¿ywanie samochodu osobowego, stano-
g³ych, ju¿ po raz trzeci, rozliczymy podatek wi¹cego w³asnoœæ (wspó³w³asnoœæ) osoby 
za 2017 rok z pomoc¹ pracownika niepe³nosprawnej lub podatnika maj¹cego
Urzêdu Skarbowego w Jeleniej Górze, który na utrzymaniu osobê niepe³nosprawn¹
wydrukuje z³o¿one zeznanie podatkowe albo dziecko niepe³nosprawne, które nie 
i dowód tego z³o¿enia, czyli urzêdowe ukoñczy³o 16 roku ¿ycia – w wysokoœci 
poœwiadczenie odbioru (UPO). Podczas nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym 
dy¿uru bêdzie te¿ mo¿na uzyskaæ informacje kwoty 2.280 z³.  Szczegó³y wyjaœni 
i porady zwi¹zane z rocznym rozliczaniem zainteresowanym dy¿uruj¹cy pracownik 
podatku dochodowego. Urzêdu Skarbowego.

W celu podpisania i wys³ania drog¹ Cieszy nas, ¿e pomimo zmiany siedziby 
elektroniczn¹ zeznania podatkowego za rok Urzêdu Skarbowego i jego przeprowadzkê
2017 niezbêdna bêdzie informacja o wyso- z odleg³ej, dla mieszkañców naszej dzielnicy, 
koœci przychodu z poprzedniego okresu ulicy Wolnoœci 121 na bli¿ej po³o¿on¹,
rozliczeniowego, to jest z 2016 roku. bo na Zabobrzu, ulicê Adama Thebesiusa 1 
Kwota przychodu za rok ubieg³y jest (za szpitalem, w kierunku Dziwiszowa) Pani 
podpisem elektronicznym podatnika. Naczelnik Urzêdu Skarbowego pozytywnie 

Osoby zainteresowane powinny mieæ ze odpowiedzia³a na nasze zaproszenie.
sob¹ dane niezbêdne do wype³nienia Przy okazji przypominamy, ¿e termin 
zeznania, b¹dŸ dokumenty, na podstawie przekazania do Urzêdu Skarbowego 
których sporz¹dza siê roczne zeznanie, rocznego zeznania podatkowego za 2017 rok 
w szczególnoœci informacje o wszystkich up³ywa 30 kwietnia, który w bie¿¹cym roku 
dochodach uzyskanych w 2017 roku: PIT-11, przypada w poniedzia³ek. Prosimy go nie
PIT-40A lub PIT-8C. przegapiæ.

W przypadku korzystania z preferencyj-
nego opodatkowania lub odliczania ulgi
z tytu³u wychowywania dzieci potrzebne bêd¹ 
numery PESEL ma³¿onka i dzieci. 

Zmieni³y siê, z korzyœci¹ dla podatników, 
przepisy reguluj¹ce ulgê rehabilitacyjn¹. 
Zasadniczo od podstawy opodatkowania 
mo¿na odliczyæ wydatki ponoszone przez 
podatnika, bêd¹cego osob¹ niepe³no-
sprawn¹, pod warunkiem, ¿e ich poniesienie 
zosta³o odpowiednio udokumentowane 
(faktur¹, rachunkiem, biletem lub w inny 
sposób). Jednak od tej zasady s¹ przewidzia-
ne pewne wyj¹tki. W bie¿¹cym roku, przy 
rozliczaniu podatku za 2017 rok, nie jest W maju 2018 roku w BOM-ie dy¿urowaæ 
konieczne przedstawianie dokumentów, bêd¹ pracownicy Inspektoratu Zak³adu 
potwierdzaj¹cych wydatki ponoszone na: Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Jeleniej
- op³acenie przewodników osób niewidomych Górze. Bêdzie to pierwsza tego typu 
I lub II grupy inwalidztwa oraz osób wspó³praca pomiêdzy naszymi instytucjami.
z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du ruchu Pracownicy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³e-
zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie cznych s³u¿yæ bêd¹ porad¹ i pomoc¹ w wielu 
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym zagadnieniach. O szczegó³ach poinformu-
2.280 z³; jemy Pañstwa z odpowiednim wyprzedze-
- utrzymanie psa asystuj¹cego, o którym niem poprzez og³oszenia, wywieszone na 
mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, tablicach og³oszeñ w klatkach schodowych 
w kwocie nieprzekraczaj¹cej w roku naszych domów.
podatkowym 2.280 z³; Gra¿yna Têcza

Czy dokonuj¹cy w banku op³aty w gotówce, na przyk³ad za mieszkanie, gaz, wodê, 
energiê elektryczn¹ i inn¹, nawet drobnej wartoœci, mo¿e spotkaæ siê z proœb¹ kasjera - 
pracownika banku o okazanie dowodu osobistego? Mimo, ¿e sytuacja mo¿e wydaæ siê 
nietypowa, a nawet œmieszna, odpowiedŸ brzmi: tak.

Wszystkich mieszkañców 
zasobów JSM, dokonuj¹cych 

op³at gotówkowych w bankowych 
okienkach kasowych Banku 
Spó³dzielczego w Kamiennej 

Górze, zlokalizowanych
w naszym BOM-ie i w sklepie 

Kaufland informujemy, ¿e 
kasjerzy bêd¹ weryfikowaæ dane 

osobowe ka¿dej osoby 
wp³acaj¹cej œrodki pieniê¿ne 

prosz¹c o okazanie
dowodu osobistego.

Brak mo¿liwoœci weryfikacji 
danych osobowych wp³acaj¹cego 
bêdzie skutkowa³ odmow¹ przez 

Bank transferu œrodków 
pieniê¿nych.

Okazywanie dowodu osobistego
podczas dokonywania wp³aty w banku

Kwietniowo-majowe dy¿ury w BOM-ie 

Wszystkich zainteresowanych 
wype³nieniem rocznego zeznania 

podatkowego za 2017 rok
z pomoc¹ dy¿uruj¹cego,
w naszym Biurze Obs³ugi 
Mieszkañców, pracownika

Urzêdu Skarbowego
w Jeleniej Górze informujemy,

¿e w bie¿¹cym roku takie dy¿ury 
w BOM-ie odbêd¹ siê

w poniedzia³ki: 9, 16 i 23 kwietnia, 
00 00w godzinach od 9  do 15 .

 
W najbli¿szym czasie zamontowane zosta-

n¹ równie¿ tablice przy kolejnych budynkach 
objêtych termomodernizacj¹ z udzia³em 
œrodków unijnych. W pierwszej kolejnoœci 

 Nawi¹zuj¹c do umowy podpisanej 11 tyñskiego. Na ka¿dym z trzech budynków, bêdzie to tablica przy budynku numer
paŸdziernika 2017 roku z Województwem zg³oszonych do projektu, tj. budynków o nu- 13 przy ulicy Marii Sk³odowskiej-Curie.
Dolnoœl¹skim i dzia³aj¹c¹ w jego imieniu merach 1, 3 i 5, umieszczono tablice informu- PóŸniej, w odpowiednim czasie, przed 
Dolnoœl¹sk¹ Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ o dofi- j¹ce o wsparciu inwestycji œrodkami Unii rozpoczêciem prac, przyjdzie kolej na tablice 
nansowanie projektu JSM pod nazw¹ „Kom- Europejskiej. Tablice, zgodnie z umow¹ o dofi- przy budynkach numer 18 i 20 przy ulicy 
pleksowa termomodernizacja w budynkach nansowanie, bêd¹ tam wisia³y do zakoñczenia Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego oraz 
mieszkalnych Jeleniogórskiej Spó³dzielni robót i w okresie trwa³oœci projektu, tj. przez przy budynkach numer 30 i 32 przy
Mieszkaniowej” informujemy, ¿e rozpoczê³y okres trzech lat po zakoñczeniu i odebraniu ulicy Jana Kiepury. 
siê ju¿ prace przy ulicy Tadeusza Sygie- prac termomodernizacyjnych. Agnieszka Winiarska-Roman

Termomodernizacja z udzia³em œrodków unijnych

U W A G A

www.jelcar.pl/uzywane
Jelenia Góra, ul. Spóldzielcza 38

519-321-211

za gotówkê
Skup aut

Reklama w gazecie  tel. 601 755 593


